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 أ ة انورإ فام ةعرانيونعرزعلا 1 * ادم نلف اند . هرههاظ اهو

 *  ياعبا]إ فى اقتسلاوعلاجط 2 *ىازريلا|
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 دنا ويوم هش هتراصلا * ٍياكلا | ؛طرناو . كاش وكلام هس ترهق
 5 رضنيو ءاوصار خب بخهااب اهم جيو ل : ا 0 ا
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 * مهكر ةعابطنإو :ماا ابها ةيؤوتو * ىعيتوتلا ماعلا هلأ
 ه[انق هيا : ابخاضو 2 ان يكلاو هو 1 0 0

 5 ال .,هَفلتْوم ةعر تعد 0 لَمْ د تاوضاموأ
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- 1 5-0 
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 ؟رضلام ممل ايف: حز د) ةوؤشلا هك ,كازاح + وحلا ةزغرص تو :|١ هند
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 ةوشن مع . ةمْعُم وْسم ٌمحص]و تاكا ءرو» .اوضم اهل هنا ةماتا عرولا هالو ع عوضا يزكورتجا ذلده رم اهتو شنوا تيامشإأ ةرخ اتينا بتيح

 نرجوشااوس ةقيم تناك مكرام ةيجاض بتعس عمتناكا ذأ ةخامضوُْم ةآشنو

 هليوم تاكا ةاهؤصحو امذوشم دبس رقع تاج او وحاَكو 00
 اهلها فوتيل ةبداللان (قاوفو ةيدلم وشم اضيب ناضج لباعونم

 ع | تعور اهرمأ 0 اهرحأو باوحنأ وماَسم دنيا 1
 ا | مفلح ووئيضل رئيتولد ةلخارتلا هم ةجعاضلاو + >أربجلا روحت ميشا «قع؟

0 
2“ 

 زجومجوف نش زم تامياجرربو) لش ودم جوف اتاكا اجاني .

 اةصكحولا بونت ةيمكشلاو اهيبزعت كلاب يؤ قول رأ ةدوشنم يول لما:
 مم جواّرلاو نوعزموتا ةيوضنمةنوَعْجمناو وكبأ سفرجع مزج. منازع
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- 

 ا" هعودب كي وَكودو قمري + انوا اكد
: 

 1 ماحس ,اًهكاامب ميو روسوللا هوت
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 ل ل ولا 6 هن عزتي مسالاو و أنيل هصرخروكم

 بورتال ءاو لحي خزنولا وماما ةثئانلاو ع ذوو تسي
 3 ءلا عضل وزد + امكتلارمأ, امن اهإاكخ تيوززحاو هعنطنا اهيا ماترحم اماه

 هدوشفؤلاو ا تاب غاوجلا بيضفلا رو بيضغلا رم كير ونزل طفت اور شكلا

 بجاوضؤم امنا رنعومأ ثه ه بارك 2ويفرتو رزضلا تقر وكي ولا بصح

 يما رخل ديني سمأ أو يوب مرج الم لوف امو 1: تائادظ نوتازاتتلا مح

 ةلعابتلا مس فيعمل مؤذ )أو ال يىن) حبج ةعرموفتارب رج دو حال :بوحو دال

 معن املعل دوكي ورخوتح ةئاصع تي ورام ٍةمدصلإ ٍضاننا قاراغإ رنا
 596 بعلو ينلأ ةيلاوغ اجلا ديو تمقم آم 001 اولطضو

 ىو !رثيتلا عوجر بابش || كيا ]ضخ سرح راقد ول

 رئيئتز مع م راتنت | زوجا و مامأ كينبقلا لاو زوعلارجف ا ام هنت | تين

 ل شهاام 0 00 6 ريناد ةدضعلا علو

 3 ومنا ايات الل - يامال 1

 يا موا يا اييرانبا ايررتشلا يراهن 5 يي

 ءغشوإل و مارك ا 0 جا واعوخأ ياو

 8-32 زعكلارم وش )0 1 اًرفو مو ةحيراب بما وهو بترخ

 يدر + فلفت !ميشمل لهو هيلع لا ط مهل) وشر قغجدل حو وكت
 لج لدغ تاينا) كيو وش ا)وزغ دس عبوس ميهض و ]

 ٠ 0 قو ء]دهلا)و لورايزكاج
 لف ةازوكرايريسنهتم ورع هما ردضيام
 ]ا هزكبو يوزع كب هاي + شرياو ءاني ذب
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 اَسرُسِد وْنُم بح وعم اجو فري ويرنلرم اسكت اّزجا(ه ش1 فلا ذل ا

 صضقلا تاظارأ 0 اتاي جتنا ىرازل اقو 1

 مجم ذب  مبحاحإ ع ةذبأر ةحردرضنسدي جوزك: وي .ويازلاو رج او .يوجلا نق
 | ىلك ]ير دوهنا روب مو بلقلا اروخ ملح أد ا وع فيعتارب يو رتربلا هدوُضُر ب .ِ ري مع

 | هيره عتجتو مباضنا تب دج رأ مب ميرس] بأ ةعصو كب اكلإب وُس اذ اييلع ا مغ أو

 1 يحتل يرزصل وخلا زح وغلا يزخعضق ملا مريد فرك اد

 | ع يباضلا بهدإز رأ» هاش اوّسئرمابقلا ىواست تلو روحا ةسيغل هب بلخأ ممم

 | ١ دلعي ودح هدصخأج عوومووومت ,اومك فراخ وف ونه رركلا باح

 | ع د ”ةيرزشب بشق

 نبا بهدي باول شحال ايلا ويرسم يلا
 ف 1 0

 | علشاو ' د دلاجمكمو جاسملا تحت مهنملا عابشأو شب يرشيلا درس فامخعأ
 مثِمال صب طجووختراج اقنع تيرا أ للم معاذ دب

 . ا درو ىوشيلا ١ 0-2 لا ةلغنأ و مدا وكلأ

 ١ مت © .ابضخب موف أو لحب لكن اول عفوا ,اشلا ]زم ,اهغش خان اى

 ْ رخل بالا حام باتو رشا طز ملا رو د اسفر هيل

 | بّجلا مرج عوتخرفم :لذجلا >و كو تثمر أ ءآو: الجر وزحلا > >البب اسف مهد

 انجاضرعا جلا ممم نلاام ملاافو :كنيرهو سؤ زج مره مارإع جف

 اصنغا نم حمتش او ءازج إو ممزل أ وحلا .هياملا هرلعلا ربو ةياهيلأ عيرشمأ

 ا أ كلءو ,اتيئلآرَمز يرش وقل جئازل عا وواتؤلا م ملقا
 !ىفرشلا بيضغلاو ميم : ءوششل بيلا طكارزجو سونلا هل مهول وكانو
 دس وف عجم أل ولأ رم :كتنُك يم ل را ا فراخ ْ

 وزماجاق ايليا يسالم فم ةدراك امل هراورملت» وتوت ١ ميد

 ناّسلاو امم أو ريت تح >أج كم الحجام بيمجلا 5 د تنل وه ةعد



 0-5 رافال او ةكوعلا بفتوعيو جا تعهللرم جامل 7| فلأو .ّرحلاو جلا ماو

 ةسمح# متن هداك اًبيجه بضقلا ويقو اهانكمو .داهشوزوميو ةعنضلا عيقنت
 .٠ هنو ردوعوعرارثو هو هيأرحا + عضاومةحررإو مهتبو +حميوم عطوه
 رس ناك يللا وبرضو |سفلع تءاطنا يوناو طرشلراومل زوم 5
 ملجأ مثو د رشا ني احتحلا ءاورخأ زوجا ةووثس ا 0

 4 اسوا [مااظ مارا تا احتج

 خه شيرلارهوزفمجراوسم فو ئدارلاو هول ةجيراوتج أيش
 5 خوامزجل وفيا ومزلارثك دعب امومه م نشل

 ؛ضامة هون زمر[ العو ةعنجلا ايكوم .. ةرايلإ» ةرخارسوغلاو اميفَو
 5 دا! نيل زها ملك أمامي دتسا هج با

 طف ]ةعيضلا تىنمب خمرا اهعضوأذأو خلا انا كلم طهتو رعب

 3 تما ير 0

 0 ل حرشة .ياتع سو نويت رص
 سطو د
 ناطقا المعز 0 20] مز جنارماتجبع 1
 1 تراي 7 وار متل تل .

 يامل
 هر مات افبةهوكشم ارو: ةعش ملا مثن 0
 ماسك اسهلاترمؤيلاو مجرما ماكذيل .

 بنختإو ةزتشلاو هل تفلاو وجا هرداكممونلا انس بتنا راريعلا نصل
 متن نلااجهلابتقيشوو اين اومو ءاتسل ل

 نامل: قفل مولع اراض همم ىضضل) موه مجد حطفتو مقعاظتو 0

 ح بوش موك“ ا: أ اضفت هفح شرخ يغب .ةك ياتو |

 :هكالثزت د عددي خملارم ادمماو مو دوهيورب ايفلإيهزحاو مورخشللابريعجوإع



 [ٍوحجحجصصح سس |

 ,ةقالرجإولإ منهل . نينوي زا كتيرا راسو هلع نز» ل .فوريعاضابلورسا

 جام لعرهو هنراقلاو مل 0 ٍمِماَوْلَأو : ميغا 2210111111

 يعم رك ماس, هلع نإ تاو فمها اف نإ مع ضارضر اما

 م تل د15 ىو مماودل كارو رخآ موب ملزاف ْْيِاِه جات جاررغم

 ازيرلم اوس نا ا لو يبا

 تب هاحا0 انسان شحم مويا الء + قاسيا نعراكو مثث امان

 3 اوفي ذارعاشلا' 0 ا
 زيا +اتزع ملخمو هَيانجلا ريس دلْسَم 0

 هدا ازور رعت الج لك باو كيوم
 | هضاَرِملا وبن ىيلاوخنو معشر انولا

 ظ رطل تحير دم لس فاضل حس

 ُملَوُكو ءاضسلا رمت محوس مووخأرمؤفو اهرزلاو تست اع ثنو أ

 ولكسج فو دي ماا وعوريلارمؤت» ل : مونكلاو مح ةورغلل

 | بسناب عتارموغلام ٌماونأ هزكم ذو ةليجرج دودعو اهجلل سؤفو عوضأ |
 | هلال لجازلل بنا هيغل رمواو ةيوئمزجأ اوعّرسأ انام ىفلا

 عاب ةمحاخ موا ء منش ةيوطتا بحاوملاور احخلا !و| صاج هن ةنوكم ل 31و
 أ

 | و همي رهك اس ” وعرب اهي ) وريصي هيرمان

 نغا وفن هييوز[صو مم زاعت أ دمنا 1 : فرت هنل] جطوأبج .

 جيا ؛ا طلي ]بف د هونجلار مودالعما دع يح د و : ترف

 (ىمرم « روك ! ةهجماحلاك محاتجم اكو مارلع ماي ]يح داري درب يأت د

1 

 ا /

 ارت اع ةوتجئينو دورت ملا رتز + شلا زم جرفعتمأ مشد شم ع 8

 بولو او 0000 . مس |هت باهنا تل حا

 40 ا !هملأو لات 0 . ةّيملاو 1 لسخأ] و: [فز' ةأاسشإ دك ىلا
 هيو عتيل ةبازل |تفثلاو ةجوجولاو ةنامابفثوشيو : ملل 1تازغ فكفقلأوأ

 )0 لطالا فتوطور [ههيمفلر دماخا 21 بفقلاو . ةسهاَي لاو ىشلاو ه5: مى"
 0000000 ا سميسيسس؟ا 2



 ىوّكنا 0 ابا 0
 لا لو لب طحإ عج ا 00 ا

 الاكيلاو دعلاوشيزنوو اور ةخباسزكموت
 اهتم ]انين انصرع تنالف د ردات رمارورص هب تاله

 مهل 0 ادميرشلا غضا او

 ماع للا يضل كلازونكتت صأو
 .«لطسس كا نم قلما هواوي وتم

 مل 9 96

 - هزت ههغقياو
 بدلا 72 0 رس رْسَك عباشلاب

 قارا ماسيومابزغ اننا هج ةماش ا ةياكزفو
 هَ ريا انلارتبامااخ نأ راسو يلع فال . هيلا يارا حولا
 0 و هيلع دبل هاراافو دلما ساقطة علا ,كولاا
 دا ميس لا ]ع اموفولا نع هنأ ا :

 7 هنو هيلع دف, افو سزفلع صتيوسو ضاردع

 هالشي تغمدلاذج 8 اندفع هداه ]د بيعرت ]و هو 3

 وفاز ام وه ورب :شاام ممل او رعد و فيبب | ومو يلع لياط

 0 ايرلندي ا 20
 + منع منا . ةيزسم كاجرتوا ارق دلما

 دن: طرا فو ايما لوْجاراكز فم زيعامهإ هت اماوشأ وشم ماقد ران م ىلا
 ا هوك وجا و اكاَبِصْيْو] ادهن طلاإ بش 0 دب مكرمو هيلع

 ا
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 0 ديؤحإو رايك عوض درست حامولارصفو .ايلوْصِموَأ
 ْ 00 هنونعو ميم قعر زمزنازخاب أوميو حن ممثل

 مشيا هباكر ةقوسسمب با ممردروص *ةيواليلف امسزحئيلو رافت هع

 2110 3 اا زيديوهو طمني تروا عشت ضي عقزبا ع
 مساق سيو رانعلا حم ١ هك كولا غطي دع موجز تسب تخرب
 فان جرامنأ هنم في دلو زك + راك .او منرميول] حولا يرطب . زهدي هتلأ# 0

 رانعلا جمر مهم اوين هت هكر ثيائانم يلوا مينشييوبشرا وم :) ملانب ول

 مطب 000 «ءذمسل ف ازهاراكرا موج غلاوا لدغ را هعلاو

 ْ م ميعرزخاك حرلا رحم | تاو لو ناهي علازها لعرارفوجؤلاو ١

 زكا و زهإب نع و قباب هيرضوا سكجرسلا ُهَنكو م 2

 هقزخضبو ءاصِس نش إي راونج ف غياي)وننا ذستمإ و تفصو دك إب

 ييجي نيهوززنب مث مئثملا كيرموب ونا زخايوورشيلا فور ْ
 ىضذزا7بصُيوا اكرمولا هيلع ا اجا

 المجتا يلخت و ةعازم كيت ازمارفخو أ هيو
 0 : مدعو وشوك هش ع 0 ةذلإو شدا

 00 مرات ياذا مجم قلم هرعو وَعبَت

 "داع 0 ا ما حم ميا
 | تم, بلفيرا ]لا حاحا ]م رم ..:ةضلحلاب مرآ ملأ ملكه هام معي ىل

 0 15 درا لعله | ولآ 1

 نا ةباصام) اهني الج جا هيلع تيت ءئكنل اموت إد مك ادا
 .طلزم ال نك منم مل ذغتلاو ميرذتملاو افيناونع كاسم تي أنه

 فكو مهوو التخإو لاول ل ةوكلأضيار ,اجلاب رَعاْسُمو ادوظتو كهبولا حان
 مكه برو هكبضا هلو وفا بيعذلا لع هئاهرّرفام هغ) يدع ىارض» جلت م مع

 ةزماجدل ةمفاو عيدا شم رم ,اصزجلا حلا, تنآك و ِهلاتحاو هنوكقر روخزؤم -



 ةعستاا 050107 530 6

 فها دهس يتئاعحلا ادع

 حيوا ماش. مت قضت[ دي: دايك ول َتّطراو. ءايهلاووزفد لاول
 د ال: + ريا ةفم ©. جرعتاو

 8 :رلأتل ا انحات 0 اعربَكو
 صضآققحب ندا كم اخلي :ميالخل |رخشل ل اناك تسلح

 سمعو منان ةاربلا ةؤماطعوشو رسل اَمْلَّوأ باها مال

 وهو د مْ 00 : :نكي [راورانسلا بشي اتيدجزلاو اعب كول

 ا مكان طلرك و اوزملاو هرظملا هلشمو ٠ طزاسن مخ جرو وضد رانم هيوو ةرغكل| موطأ
 مازاد متو عزا زن يه يئس هن بروك و ءاصع ةجااا وخر

 جاهرناراحؤمرضونخاو)”و ءارحامع جاو ب ةيزحومت ضيرع راسساهيجو امو
 افا تاملوماو مع تمعجو عي دعيي دعرمومت مار د راو: طخ خجو

 . يه غيل ةيوتشم ثَئفرخ اصعلا تاكا اهّسنوأةنابحو 1 هه

 | يةفاونم نقف, بيغشت 1تجاتحا ءارأو ةخصونمزوختل 1

 ا | هلم ازعرنمرحم + ريضا:يرش كراس ارنب نما ىلا اكاذأو

 فوسومإ نشك الجر اكر اهيرمئمومتاررُش راكر ا ايلراكا

 ١ ]مي تيقريراوؤيارم يخعا)) يشن مرام صخموضعلاو .لقومب ابلشتراكإج

 امي” كاك ءارشأ ةنبق جو ولأ عومي ياو رجلا ملئت ولا يضخ ةنؤناوأ

 ا نقال مرش ام رش كعلاوسو ركنا م انوخ مايك امارس هرهداو اقنع غاب 2

 | ةكم اكوا لف ةشماو عاميئا قسمي نوما ومر فيلا ضيعلإو ءراسملا
 لفو# منوم اهزحاو حاجمارازملاو» :اهيدكن] حاملا يزف حامل ىبنم خيّضولاو

 ظ | زوو تاب عزل ؛ازجازصخت ىزُمموامم ازملا

 ٌْ | مدديعدادنكم هارغ ايلزكو ءازح ءاترهشو ءاستمو مكناس اكدومكو

 ّق اوك امتمزون ]و مدح ةاضعلا مري امبلخشلإو ءلخنلا + بلشيلا زخزم ةْيشلاوأ

 ل هو <ةوس و باع ع نم تلشل رز ىلا اهل و هلِماَعو ءُيِلاَع م صو ٌءالْغ] |

 اجر عنا ا ةردئازدو فكمو مج تم كفو فعو كلج اهدخاسا

 اهزوزح مهو اقيوهخ ريب امامترثعكو ب مما جاطولا انو م هلضلح ين 6 « اح احا
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 زهعناراجلا >ا.ااءام اميه شا |سعضفم لجروا هيل خب ءاءاح اجو ءوشعوا
 ا مع حي أم بضع ؟ذك |١ ملغم ع مش سيم مهحجا/وتح مباكر 2 ملح قومك مب

 يجتزمرشاز بيعرحيلب ديلا اكاما)ا[ًررُسو اك دقت ييسْلإم بضيو هيلع

 ملباغم خركبلو أن انما وكي طلسم حراخإل نكماام مي هضؤنع هب ويزةعيلو هه وو

 رّعِش ضلا عرفلا, ىتلجلا حاراوتمو عن ةلا اهيساةاحا +اوبا يسمو
 مْمِعرَح اسم هنهنوتودو مر 04 ملص ] فيتو بكر بيضقوا بط ) ةبكحنت ا

 رزحو دع سد مهرس لس ءنم انها او مهجور ولذزم شنو ومحو هني اع ءذحتيو

 ةف ايل او طل  ضيبوا هصفغلاو |بيصخلا زل هم ساروا ادب خر

 نيمؤيورعل زف مهي اا مام هنو خيل 0 اوم هل لعقد مقحم

 مج ضنا وهم رش ْئَسلاَو لا اشر ا طا

 , ةربيم) جراخولا خيفتالو | اهتتووم

 م أ لكلا فأهلا

 ام .دئلع دنا ط ناو شر ١
 جاكر ]مع را ماشو هيلع هنا ط هنا زوشدرل اكو خامل مال 7

 ش ميزت لانا مافن ترالورأ كباع ةثالثلإو وتشتمل اوم ره
 000 3 . كم عل فريم ساما رم تيل كف
 | ا موملا يد او يكتب ما

 آهنلا نيا ءااشعنا بازل اوم امو)افو مئمارلا تعلو رج غو اجور هلأ

 ا 00 ماعاد هن رومسأ + كاملا

 0 ا فَ

 اا 1و :مكغأ مت تكا خا علا ءزكلارم_دابلا ءزهنما بيعضلا !|غب وَ د د4

 0 رثااوعباوص خال هضْذي اف يللا وبم طع )بم ذ مد جرت



 ميو هنإموع ,ءولفلا# عم

 5 ار خيوّدؤلاو ان نرْفوَم رسمي خول ]احرتهمو

 2 معاج ليات يال ظ
 د نيكل الكاجنإإافوا

 اسال 1 لرش طيتسيامفلو

 ده رصحمت

 حلاة معلع ولأ ١ «أتخترقو) مبا ْ

 0 أمان اح فزد كد ٌْ
 ًالاَسَل ُكِسْيَرمشلا ولم بخعإك بعرا همي ١

 هال دما مت نود فايطت يبه مغإسلَخا كيوم

 5 ىريسامكتلا رماصلاوبا]افو

 ناوي ع اميجاصت "الحار خيم ظ
 >< اقوا كثاَطئاَوهزفتالج اتبباترلاو|رهمولع

 اق لادا ثلع غيرلا) نيا ضاججا تعج وتوم
 2ث 1 يرو

 ردغلاوم اب هتلسل راي :لستلول هيلا رشم: تمم“

 2 ةةغباتلا ]وف عضو ىلإ بو
 ج]ب رانج ا مطلاورفويو مّيههن يعم !وقولضلا رعي

 000 ءانيءا تانج ا تالاف

 زيرو ثلا: رعاة ورا
 تفس 2 «ْ [بظاقب ايت خي ميا
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 دنع وأريرحؤ ا ةحِم ظومرغلا عسل خزلايا ةياقو رام اعنا روم بارا يار |
 ياعم ومر الا بار بارقتاو 02-0 باكو تلحن

 2 ةيرمك)اف بيلا + غلام 1

 أف

 5 عب
 ةيبس

5 
-- 

 رتيمرم خيو ازييص بقل ةتاكب ءروظكث هياكل و

 5 نجاحزاف ال”زيفاذأ كب خرج ريشا فيا

 00 يعج هن م

 0 .علاعل

 اميل همت 9 امِيلَو

0 0000-0 

0 0 0 0 
 .لوشررموفتلا ضعف د متل يلام هناكوتم عوؤلا ءاّرنع ماسح

 3 مرر _ثعزبأ
 خم ءةلينل لا | ضخفاترسيلو ع اَيانَلا خفت بضْس ءدو

 ماما شا ماخأ ردو كاري ْتغااماخارزرو

 ِ ةأوتؤملا ]و توملا ةنم غاتؤدو ملالتْم املا جاوز االَصَي

 عقاورمجتلامسهتلا وك طلانع ٍةعيضو + لاش ثكتلا اما

 8 0 د قنا ارناف

 د ا

 بِ ئ4#ازمبا املإخي هلام اش ثمل سر]

 بو _لطمهدلر اننارفوُيو محا كازجاصت

 به كنب امانا سك امم جن فارم اَِك



 ليفو ء ةعمشلا 0 بسنوجلفلاو ممن + ! ىضنم ماما الزكو ف ةيم

 ةشن]ءردرح رشم يزيجرموشف 1 بهن وينوُسفلاو ٠ ةقصرم] وكيف ضيا#هقأ
 00 بنو معلأو ؟هيرلام يفت ؟جلارإ م يف جنو يراشنلا لا تصف
 هزيم افضل راكر ,او :ميتحومت ظبيوع ,اك اا مناص ءامثأ به اهلتعراك

 مكمل نلا ناز غو ذضيرل هزتا نازفو بيو رعد الغ راكرأو ا

 رع 0 .اكراو ءوض.وهب !فيضرراكرإو ئضو ميم مال عمملمعا
 بعضا رموْسل] فيه مميش زو ن عبو هبحشض «زوزعيووفجمو تشوفي
 راتاتادو نام زعم اكام هراخعلا | خئا) فو هنع فاض در دع فلسو ماتو
 ترض اكرآك تاضضلاومو <. رخب مون منم هرغازو عمي باح

 هوو اعرسبنار تعجل وغرجاد جزم از مومو كنا هيو رك هازبوح
 م يسر ل

 تصاوبت بولا م > هول 0 .راهصو هتبالجاراجراعويئاوه ةدرم

 ناددو مانيوت# فما ءاللكر هديب نحس كتم ْخَرلا هيلعلاظا هام ! ناو مه

 رضغفماوعد اهيونع يرش حنو اها اج دي 1
 ر امماعاطفر اكا+] < ل 0 مذ اح

 امنا نموا :مارسمو بحافو مامحو بعوزئاسو زاوجو مق دايو
 هيي 5 00 نوم هاما, احا دم هلة عشر ةةخلم ظ

 ةيإعا "ارو ابل ضنوخ هاي مزخاد يا بعت رهان سه

 يق مكبفم هُضِبأم ٠ .هظنارع ام هصاير هيل اك ا همحش او «>وس# ل ,«اتقْض] سمو

 ل رفات اهلا لالا ..مافوهودمب تل

 م امس ةبيشل هيقايورفأر ةعيشلا 'خنسلا اهنكيا
 هنا حام رحإو هيولعيام لباهورشلا كاب يل | : :اريقو مللخو هنلخو :.ممكج

 هل اغلام ةفيرج ل عر | ثلا اف 2 وو تركت تاس .ةران يأ

 32 جيجيالل كلا لعُج بك م بثيأر جس بر
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 اارعاشلاب نأ تبالو يشلارنول | يم]ولا تتحبامما 2] ميلأ ا

 ] :تاصمت] ملاهي نتا كجم ءرورم قيمر هامات هنعرقيهلا اف هن عضو

 نأ متيرمااولخءاشنأ» شر درا عاج هتودرم عضوم مباع > ىاعلا

 تلا يرطنا ثلوعو هج طلوغي
 مم وَسوُس ماخأج حبججرو حرم كر ئمزلا ةخاصْئحْر اخ ظ
 0 :ذان عمق امد ءاكررتع عيش ا

 لو فضلا هيدر شرت مزون هيحرج ورنا طخأ ١

 نوفا يلَعتل] متامدع 3 0 بج تزفوأ

 0 و ل ا ]مه ”تللس اَمأ ْءآَو

 ءام بص و اجا ونؤوتاو زيرجلا اكو ١
 قو_تسرئين اماكرونم مكيلإ تكين نوم 6

 ,ءويرعلا م امج ,ايشملا ! ةضيععلا دن قراخم
 2 مارب تك ]امنا وضل ع رك ظ
 مز مز ناريمهز شب ءاعشا زم هيتملا اع زيف رم هما هزاف
 | 3 ساوتع ميجا قيس دلع يجر 1 زم دل ار هع)امرش نب ةزغلا

 قيم برع ميك اربع ردع ةزاتما هيل رغما ٍعاضتس وايضا لهو .كيلأ '

 هيفا )و هياافو يايشا)ونَش ا

 ٠ 1 00 وكروت

 أ هنم هتيم كو ويك امارس عمايل رشؤلا زوره موثزل] دم هب
 ,ىفناشاإلعو :مومنم هجاعلا همك ”اكدعتل] عل تخل امها]زاملع اكد 8
 ا .كعباسجلمم امد اذلا فانيلا عو : : طق ةخوأخلاب الصح .طجْيس مْوضرِصَق أذا

 "عنيك اهنا 0 ا عل هوما | ْ

 | طا رورعلا ى] موطنا ةئي غول 5 نوشنجملا هب اممازما 6« دلت 1
 | بعدي تولا واب عبط هزت هبل( (تيسنم# اللتر اكدولا و

 مس يع 0 سس سس يس انس أنس سس سس 2



 ميه ملاثما ئمو ]جونا امأ مينِكت تناكو ميلا باعلو تانك عيشملا فت رقلا تناكو

 يخي افواخها أدر )افام بيلا امم او وو كركلا بيثجلا وجسم وف
 ىو قرط ملقا هو حما اوسؤلاو بولا ودركناو 0 يططتا و هْقْبّسلا

 : يقيس عا ومع ٌبكناومو اهاورخأ ْفْيْضلا
 قرا و ا شنا ناجع دج جويا شا هيلو

 لميا بلا كو كا ) +. «زيغ منع ةضياو غ ع ضي ثيصلاو

 ه بقلاوا|اقورايكللاز بسلا بيشلا رغتلا|»
 : مّتاش مثول يطل: اكومتمم انه ةح ِتانْئِدُيلا َتْفَح

 اتوب يفلان هد ةمكفنو وللا ك هب ضقت و حُب لاك بو عنلت ناك يت اال
 اًصيلحو زخولا ؟اًسمناو :لملاا هآج مي تك مك

 انا ءامقو نافورات رييفشو,ءاتاخور» ءانلل اردو الّملا+

 لاضا# ناضو ناحشا)ندزو هلكزي )اج رلارج اردو مدااتفلا جافوميو
 ايجاجتس مك هو ميل ميلع كيلا 0 ةوضرتامعارمتشلا ايخا2و

 ا نب[ ةيارعا ]ا اً ميرعَطاِم مي ورضترادهتشت م رازاغو
 5 :ماصسلا ضانا مار ةفارتابل]: اسيا ريوضنا امزمازاقم اهيل ثعا
 لم تااوكنا هرقل ابني 90 تكتمل تزورها ذأ اوما
 او . عمحاذلا م ماسح ]اق وع اهوزاف ] كحل < نتصل

 ضضئاع 0 0 م م عيوراتسا

 ظ مك .ماضعلاو يدنل] تامل: .ماسيازامبلا اهغزجا خيام 1

 رغب فو نت فيش 0 00 3

 0 حتما

 قع نمنع ا اميمحْنا ي

 ( ]وممن .ةاوافرسف ذر 0

 | مهفمع ملا تعم هير اربع زارع تجهزاخ يو ولا يقرض يوزع ةما 3

 2-1 "جا كد دع هفليراكامتوذ قكومب وح ايلو ميلا هب تحج م[ حيل بيوع
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 «رصلاامإ 5

 (هويشلا وامان 2 اا
 © راسو هيلع 1 3 بل ثرح كوكو مس ا!بلافو
 : : ةتيرغامو مذ تحل أم غن ١
 1 1و بناءا أو يو ضتازم غو

 | تي ملكتاوزيجا!عمالكلا سباب انس ماع يخش + وبلا نبك صنع
 : 2 مهل تاز حال منا كو هاني !

 1 00 رو لاي 0 أ ا

 ادركت 000 ابا مازرس يااا ازتارمتف +

 يلو مت لأ دلاو أ هيي بايشق | هل :لضو يلع هنا طعما وشل اك
 .اتبلآ اتمنو تام هيرو كيتا اجلا مدس راكو
 اكو عافُيِم خال ماب فيس يا او ميز!
 0 ا و ع هرحأأ

 ماو لع 01)و وتاب تب كيا ميزي مؤيد ميسي افرك ,ةنف دالع
 ْ ضهر ُنخأ| اد ةّساكُعإم انهي زفاف كاف بحما7 + ءاهضأو

 طل يرش دريش مالا ]يومك ري باح هاو م ماهو

 0 متروس نع هيلا ل راكوريبانعملا إع هز

 ا © ةجالع عا فوتميراو ميلع ملص هنآ + 7
 الفويل ع | طم هل وشر ءامتع ارح! مؤي منعت عهضتا مسد جيل أ |
 ىلا اخيرم دوحلوا ]زيزو روب غلوم ءاكو ذنم راف اديس هي راض



 0 . اهروغ نو اختل نما تو بانا سك ظ
 بالك + ا جرعجج] 0 ا

 هيرولا تق |َجشلاكةهزحو 5 [ٍؤوظيرأ

 ليلا برواةراقخلاو د هوا همن اميوس]
 دو فَضتإو إيجار اك

9 2 
 < داكلادع ا 21111 ا |

 فلانا لع يوغي اورج بح رفع رامنإو ذ تود تاقتك |
 نباتا دب يحاور ا طالبا

 06 0 ىبازاقوأ

 را تكا ءونع بانا د إوالقم بلف هزيقاؤلع
 7 | 1 ةفِعا» هنمحنط امله ويشعي تفلع 1

 0 اير جا تع مجراع ميياكو مح ْ

 ميه ئنلأو ءكداراتك اه 1و ظ

 عرب اتعب مار ثملا بقره فو
 هل هاا و ًاميمرجلاَت 2060 5 لعاب خلو لتغلامكج

 الاهلا تكراشب اها شين هّض]خا اماذأ
 ةالماو | امسبلن معلا اهمهافن

 3 ا 110+ ولا يال م9
 فش راشا7كايجلا وذ هلجخاربخرلا ءافعجؤ باو

 0 يملا رِاَعلإا فو
 (يككب مضااماتا ام ف غيوم ا 02-27 |

 5 ل
 5 7 اضانامإ املا تنضرف 2 | بخل كلذو

 1 وص



 زاقلا بويع رو هاو آرتالِقو تسلا ةيزدم ٠

 د موسم 0
 ؟ومتاران بوو اما خأ 0 7

 بوكا هه” ميحاو 00 تكنو راضنلابو كيم

 7 تاو واب حج ليلا تما |هيهدأو

 ااا هوه رز

 3 د ا

 ا 0 مالك ولام 1 520 ورم ما و

 ا 0000 ريا ةقلدولا ضما,| لع مول

 اتيهأو داو ول ]بم ةلعمشم| ماع <هماق وم | ن]

 ا - 1 وعلا مجمد واجللاب دله دفو

 ا ١ نبعشلا ماربع )مل افو

 ا ا ”مه هلا شاأَسب ضَوو انهيودابلا راع دولت

 نفد ا

 ىيلولاب اماقواتأ امم اهزعو كوش زيف أ
 2 هع بع 100110

 لاضاو اتيج زم اوس تماس يلج

 غابت 6زاهتارسي: لع باكشت ًارضنلا تم
 و اهناذمل مات [تييلم ممم ءاَرِعم

 باستا ءإ [ةالَجانقون اسنليلص

 © اًمششي ب :شبامكعمو اهرشلاثب عرشتالو
 والا اشير مل ش ه6

 اولا امش ايما اير نارك



 ير 17 مصل زا يي وشو

 م ودشحلا لوم م عشالا مالك طلدمو ١

 ا.” اهلا يد ماعزتتجا وضعنا |رلاويست لع تل اذلو ظ

 ا[ قلارفشكيو اًغلارم وجت اماخانع سا

 انها يفةْوِش طولخلل بيتو اتباع يتناول ا
 ههدمجممللل

ْ 

 كيفاو 000 ىنك ها 3

 ظ مس تك 0 اس
 رع 1و ىاعبأتا اومن 9 اْلْشِم رجطأو اطاحْيضافأ
 ْ اَرِسْجُم روزافئكءو نع اكذلو مّشْأ 7 اتخيل دعركل )أ ا

 ىبقبأمبإ اوهلل) وجتو رو ا انلزحنو
 قئيوتزطح دفا نارا رعد وزح انكِئَرِب طيلملاومأ

 .ىؤسارونغ تلو دل .ظماوووزحل امتع رركتم
 4 56 ورم ..:ملعرافو

 سيلا هلا ثي عم دا 5-7
 نفاس ما

 ضف نيو اّياَق هيام ع

 - يد ى مهو 0

 دارش ميباسزو +رعراوجلا تعا فو
 هالك 2 بريح ©6327 000 نإِف نعال مام طيرُم

 00سم



 00 هلع هتاط مارش, ةبتْلا اف هتلر ]افي راك مرت ,اكه موترعرس يح .ماّتل زى ظ

 خو ضرع اعيد كبك اًمهريرعلاْكارضع! امل اأو

 لاتجلا راكم هك مكذؤلا 0 عفؤمةشحلا .[ًءاحا:و تاعاجز غلا اعب شن ركامأج

 اهتيزئممام قع اركامأ موب داضت !.نعدالا ايوزاملا ويرلا] دخلا ,اكء عدلات

 ايضا ءاهد داع انور تع راكم ىرام» دل ةم اي ,جضؤم أهيم م هيرب تل

 ْ قانا عايل ل ةتانسرخنإل مهلا .انيةم روزا رك أ

 انيفأ رد عضوب|م دوغملاو > اغلا زوره عل] كئادأ ٌمْباَّرلا هبرخيوت ةهوشنأب مب مموي] كح

 "ليها ّيضاو ]وهنا ةلجرمولا ميؤقويام واثولا ماقيل فاما متنا .مي>افتم
 زفلا .«نيغوارقوب خرا هفتوُيوا يركب ءبحاص هكسنجوميروعرلاجزضرجورمولا هب

 . ]شبح ةيجام . بالخ مز جرورب "يد و) هردلب ؟. عضوت رع لإ حااكشلا 0
 لش كارلا تالا عميان نامج جز ؤجيوريز جل +. حضي ةعل وع
 اتفئواورخاولا ب اوسو مايرلابرم 0 |وغت اًملَضاخ ةتازلإ ببرصس
 | 11٠مل و اسولا# :نارلإيض اذ جا واوريرقا نججو]وطتو حمجأ ةأمولأ

 22 ٍمِماَرِلاِم خاَخاَضِت) ابل ءورىرحلاب متلك | أ

 قل هبة ع عبار رباب

 ليا داما ا ..طلم امير انين وال اهماركأو أه م معا
 اكلز جمر وثمكيو ا تحبش عمروو يل رن لع د اجرا واتت اع 5
 ءابعثملا ندا وام اراربغأو اولا ين ةلول حرص هناع اسْيوموُيَو
 هنا 1 ا الا ناخذ ال ءلهو
 © ةدهجتصر,مم ةيرحأ/ق وو ام

 ليا رجا مشوا طا فيلا اا اع من امريمأع هِي >
 وم تكو “تؤملاو ةيافولوبشل) |

 ْ 1 كم 2 ارش ايو رومييكت ا

9 

 ه



 ك0
 حض اهعداف ضو الهو اَه» ءدخأو جادو خرفأو فأل قو 2

 ظ عويرزغم سلا شعب ,اصنلا ٍبوهَحَض براد طلو هيجمل جفرا وهورغتلا نم
 ْ | مقرنعريعحلا تمت 2 ليتنا ناهي يصت

 عمطلاب بهن ر عقلا تو 0
 3 دم رمزا ف وأ

 . ريع ياجغ صوم حوريو هقو :ءلعأتل ار كلام ةضجخأ

 ضرره لاذي خخ هطذا ل ضنا هتليزو طنز ةو.ةحاع موكل
 . دغ] مفوعرم زمصحلاو جياع ولجو ربل رد هايشسو علاش ظ
 !ًمصف ناخ هله راكأ ذأ مؤهل سرك .فمجتا ربك اكإءرنعلار ا . كرش

 نفع هيلا زجهلاف اوبس ربجأ ىتظار ةاحاعزل ل زمر لها
 لماع معزلا هْنُخايراوم) ] ميل فتو ءلخم ىطؤا+ )ع : تن جاتا د

 ةقرشتلا موكا تفر قر هلا مداه مرش ا حلاو ءاين ْ
 00 «ةيوخرا 0-0 0 ل

 ا ا م 0 هما

 هنملا حارتصاو مم هني ايل :رمرعت )عج 0 ,ايعاج 0 ظ

 كلمن كعامل كاب لمح ف دغاؤملا م اانر حدب نا ضولا شا 7

 متامفو + 01 0 .انلب ابالي ام: رش ا

 :عذبامجورخ)وأ تجرخ خالي فلرنإو زمنا ؟. رشا خو لويعلاو و ا 1
 لح هرب ري .ةلكيو :ليعر لمت ءونسم هت بضم .اهنطاهلاا
 مرو ار يسمح هو فوض من وكيلا مجول جت لوو وجال !ّكاَسعلاو امها
 دك 10 ةعيراولا يلام وميو ريل سس هال ' ميمو ةمبك م ب
 6 2 : كطعلاو اهنا معتم إولا يآلا محب تيراموهورعينملا نعش اج باج وليعلا

 :ارجيكذع . بج ممْيِج ضاع بسك وشل ع لش , شتم اهلوق 4 :ةذفها
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 1 بنارموه يصل مذ عإ] هيرد سد رماه يولبر اوه كضلا - 100 ا

 8 هيارمزحل .اهروداعضا») دير عراإلا اكس زيحيريراوه يؤعنا
 :مضيرازف وزعلاةزخايراوهج امءارشك كضر ا 000 مدرب

 يتوب أوه بأَمْلامو نارقا» ارا تاز ءزخي ره خل

 ويقهرجتسو كاز هومر 0 .أويب ا لوك "و راجح | مإوَع

 اخرا سر اضحا )نش جاعما) مش اكواب مودع و زعلا اننا
 ظ . رول ايها مش لرعما/

 ١ 0 فعالا

 | نمار لبيب هيومان وم ماعلا حرمت
 3 ىلا لاح رص وابصي رمل اورج !اف

 4 ادمن ومو "د كىشللو قيلاواشإم
 ابرد « فلاب راغإور بمهلاكيئبعوت اونا ي وزعلا بلا مفاَصِب مك رحأ تا ]وهب

 اج تزلج ولا تنلا» : لإ فكنت جوشلات)ءدضف ومال: تم فو زجر أد“

 . اهتاغل كلاوزيعا ادن وع ماملابوهجرمتلا م اوراجو خم بختاب ها وزكملا»

 | يو ماعتشد ملا كقاتم

 لَم َىْفَولاِب نلارطكو و ا عذافاعل“

 © زانيرجار اهي ول ستارجو ىلا مخ حس جو



 ”٠ [ جابت[ قطلاَخ ناوضا71غ] يئهزك ةميرتلا+ هو |
 لش تو ا رم ا

 سانخ ول صارو ءاهب ترم ناهجارجم روفشلاو» 0

 لبر ماو للا وكسر عشاج سرب اهكنإو , ا »نبل ق عانوا

 عش ابعازغ خب : انا نحب باهيخ رع أم ريش ةاميرازجلابب ةلمر موو |رثؤلا
 او جرحا انيلاومروررعلارونغ ا مثحاصو ةجريملاب وم رعبحت هنع نأ عهررمج ]انج

 رم جلاو ىاتفاو ينم | متئكز خام جاتا ثبوت ىلورتع تيتام ميا
 نوعزفو | دررم ءارتش) لسأ اس, نفاع ملمس وزعت .ماطسشعا#
 هيل ةيريرببف مكونا فراج مليلح جرت يطع” ,| همانم 2| هر تر يؤ د قلاج ختم ١

 ١ ا ل 46 أ كفرا رير ص
 ضر فرقا وزغاموبأتلا , 20 هتيل]يمجو -ةيلخت هيل بلاو |

 قل ]ب وكرم. نيو لح ان مضردرج بهلشتاو ىلا ابل ومعمل
 ىمالصلا ىن ءاضفلا اههنمو ,ةيلاعلا ألخ حاوزرب ابهر اج بارعاها منو ءمالشلا ١
 دينا ورضا صم وباوصتا]جو أوز رطلارثع يلونإربرم للري ازاراكو 1

 هرّشع فلانا بزإبلا
 ني اهيركتنف اش[ يمهتو مش كاملا

 مهْلْسل] زيوت مك وأمل 5 - | ثكخوأعارموملا عاطل

 لولا ل درشب م ياك ةسمانللا 4 وم مْ ةشلاشلا زيت عر
 ليما ..وع 2 هيلا بس .. تاجا َ 06 ا

 جرش : نوح 20 ارا وتل هانا هؤعومم 26١

 ق0 20110 بنادق



 ىيرامْيلا ضد موثؤيلا.. تاج]ر برمج ةرأاجل]ربرمج أرب ةقرأ ةثراحرصوهطموحو و راكلا ةك يجرب

 طل مارجا مماققو - ةلغو . .كيرفلاو راجمغ م ايررم مونرهتا اكو علا طلمرزنملا
 ناَكو ار ارب : 000 ام الا وعرب ادامردرج باصغو

 عبادي 0 داك برعإو هش ةازاخاب ماج ورنعزب؛ جنام

 | تعا لأ رت ]و منيح را رمت ااه >اكلااقو هيضومرم ربع

 دوور مج مي 0 سلا اذأو منع رفيع ميلادي

 طلبزما 2 هي 1]اف مت الثم تبكزم وجمل 2 نجزم الام جن لام بكف

 | تومأام نوع انش هنعرخب !و ملجه ]وربه ار

 : اهتغمْءاَص الجلاب وورش | زمارلر 1-9 : مصنوع |

 صاف ءيضو ءوشيانوجاص) ةريشاإامامت] بلا 6
 اياغةزلا لعوب هرطاؤأو :ماكصتقامازفياصخ يرو

 رهو ةزَملو | 0 را ا ا هلو
 نب باردو 0 كإو ةيكسلا حما ءارم يستلم ا«. رماجي دولا

 اخ هاريح ل مرام لاومت عاري يرام رهرع ,ؤجنأو ء وحصلا, يرش
 زخباههارخب 0 0 0

 فوض يع 15 را 1

 ره رم باصنو ئ جهلا ]مجرب هرج زعلاون ايؤننا لعام يونا زوو ماسلا
 هي 0 و عر سم اه ااوولا ةباتنم يصوحام
 الع, بودرم و عرْخِصو ا اهترنرفلارضلاو يركشيلا ةلارغ مل .,,ةحيلو انو

 57 ينوه اتم عن رهركم ددرلا وو عش غاز مه أنو عع 5 ا

 هفل] ط دبل ]وش بحت 0 ]و .ىناوتجلر 0

 صو عوكتلاو 0 ترف اوم ارض سشبادلعلا لس امراض يلع |
 ا ميجوواكعلا بلك دين كارفو

 اهلا عل نما هر, جنم | ص كو اليك اب كقيزنا



 لمد

 8 متل مؤ هرغطلا| اجمئعاك مردلتس ايرخذلا] :اوَأَرَه

 سونيّئمإو عينا زا حاصلا مهمزاب هل
 رع رمت امهر اك وأو اعراض ارفع هل درهزنعلا نص مديزي شو
 دهزرف عزاشسملاو .دوضولا < ةدخرورتعرمو باقحلو دو امعرمتفلا علا
 وفيت ب بشاباو نيو ى 5 ظ

 نط ا 0
 0 درولاو يلو لكان اعمل اانعز م هلجخ «وجئ ريا زو
 هرفو ماسو هيلع شلط ياو هر اعمرج د 0 ايلزا تكل وثتا

 هال هيما قب عضوع و دو هيلآ [وَمْهَن ملص ل ال

 راظحلاو : ماري د. هيلع نإ رص هنا وشر مات ماجا تجياتذأت
 نابزلللا قاد تيما ا د :هزا# لامر ةيزجرم راض علاو ,ارمارثع مشار عرمرم ١ أ

 ا يا ضو ايزل ذل تف هلا رقرخا :ئزخوُمو ميؤيرؤنملا يل
 يحفر بيبضلاو :ليوم حو ايْولاسفو ل رشد واب زخأو |

 م 5-2 مرنم دوره وخحلا مفجراورنا موي رضيع وم راكو
 2 انها خه متو 0 افوذو لمت م م راضح هكدأو |
 - 9 23 ةراسحل ابتوووضت |

 1 ا موسم اع

 هيلي مافأم ةلتكبح يرشح ءانأ كلم رع ا وجدك يخي

 وسكر نع[ًريرم اننا ركع اب موب اجه تككارخأج
 0 ضلال يللا لدا هام اك هلام

 ترم ل

 رمث , ف كْربْلاو . خا رجإعةدوكلام عبو موس هع فخأ أو هيرب اجرّسحاو مسْئكأو

 ظ تش
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 9 اراضرب 00 ءو يسيل اره العلا ٍردشالع هوه ةَتْعَوو أوعز :طهاربع
 | رشكلاوئضلازنلإب زن >اةررورج ارهشلاو : باعت رحيف اي بلارموع بازقلاو

 | تت اها ىبعلسر ,اوهلاريزرمرع ةلوْسو .؟|سيهرب تاما هيشتع رهو
 | ل عسل لنا عاش البتر م الا ميف « :هارسسوو

 49 00 0000 ةيزح اجلا ماعاستوج ناو درولاو
 تع مرور بلا7)و ءونعلا دو اعئرب داَرُض

 0 2 مازحدز]و الهنا

 امرسئنل

 01إ|/00011101
 ,. :وينح

 1 فاو ازيت فَمَا قيِحاادنأ رركيو الع ليز عيدنا حش بكا
 اا 0 را اوس وح ظ

 ظ ا
 عنز عرش يضلل

 0 و ناكايو

 اعلا زلم 06 ماو مرام داماك الاف

 0 الص هنا وشي هيردادزلا ص 56 الءراكم بوضروةم ومع هنأ يي
 ديطناو ومالا اءاكلارس اب عدرشرف ع مصار : جف, هتاربع روش رم وماطيلاو
 اليو للا] زرت عيل مر ل7 14 كا وس ا

 مني عمت ااهداتلفيرأو + والم لمت نارع تاهاذحأ مه أ
 8 2١ ببيت تياعنأرم 5 وف هِيَ ةوم اعلا كه دوه أ زرفو | 11 تراعنا هنل رقل هلاو 42 بأ ١ 1 75 موا
 ناك مهر ةماعلا, لمسابلا ةعيير يمه ريرهرم ألو: اوه يعل ليف جراب
 وعي ؟جلاراضو ووكصرم اكوويلغتل ( امه بره تخيلو ردن ر شرت: +: .ءابعر م
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 وأمير اكورم ورصغ| وضم ميمو :بهزملاو نقحاو» يجولأو 6 او كرخلا ءاشان +
 هيسماسو ساو 0 يما - اوهام

 هيل هيرفلاوةلامتل م 3 كو ةرخج هيل 5

 ايازعلاريبرب ةييزح ميلعرش ام رستصلا ةمرجرب مميزيرم شعل راجيرمحا ءاسام مِلَش
 0 تما رامَشَع ارح هيو نعقوم
 وجيم [+ممجلؤف لو

 نلقي مغ لذ هنأ مداها كاران

 لمس ادم اسر عز ةةورهويمم 0 تمراكو

 مرلاممو بوسخيلا دو هيلع دقا ط هيفأ مر نحط ه .ناجغلارةعارمرج

 ةّموحو ١ فسار فنموس 9 انو راق طاير ثهرمازسنارثأ
 بي ةهلر دوم ةلامعاو :ةرّس ارد[ بارع رج ةينو : د نيا اتاورب هلع رجا

 هوك دانلو كَس !جرلْيوُخ

 لازن ءاهنا] ين دوم اننا لامن رزصمم ثيم
 ناطبع) معامل ت ائيويو ةنرشم ]ابنا ياطارت ايوب

 وم مهانو. شال مصمم راش صوم ةهينح او .ءرزحاعلار نمره موق هوغو
 3 ]وي هلو كيسا/روريش دع متلاظ

 بالج امْشعمج هاو ءارغ ]هن اوراعرل ءمش مكانا
 بغا لبا ايماَعهإو ىاد قتتْمركِ طيسأبل ا

 ارب جاعرموم اهوشلا ير ميق هيدبأ ييراكو رورماةلاضبلاييا شرج زمبكلاو
 هرجع رم تل جرعا حات:مراكو رمقتاررب عرافزيرلارمرب بقر 0

 صو هشه و + :عهاترب ميكا ,عراصييف مره اوزغلاو- اجر ف وكمال
 مجهر اهلس مدي عردو وخلا .وعوتملا ةبجحر هرج 5 >ارعلا] ب موبضلا وبل ا

 .  موشولاوان مدخلا هاد جاريز د رهزماورميق د زهور هزغا) ويطل



 0 اهو وجير ارا ...لع جاز اكرام ةرلج عم تماما

 ٍدأَمَم 00 دن ويح مكرتاَو اَهْوُصْلا و هوقْفلَأ ىوجلا ماسي
 0 اهعح تي اهوحاوزكءاملاكشا
 : 2 دفلأ د00

1 1 
 2 هلعذبل ارش اك هقل هطاخاشأ مدس

 ا لاف ذو 1 0 41و يانا
 تو دو ]ايام ةبيتفرأميه ءازو «.زلا لاا غيره جو بيا ؛ل]| فيري دة

 ”0 ا ورغو م رمل هلرْسا نلاوهو ْرولاو ءوشخيلا كااغي
 يول ارا خاج 0 ءامإع ماو 5

 تعول راكم ىاعضاوناك زاب اتم مون مالنا استلع ار وللا

 , اًظرماوتنو كو فرختماو مغيؤتا كحق الزب تمس يلو ينو هليخم جلا رش
 219 ةساو حشا ذتا ربك انني تحيض شل تع هيك جان مدوجا
 ل ينمو ببال رعععركخورانرلا ومع سنعمل ممدوح ااًسرِمايَعَم

 كعبدقلا ملا | وا نخ سقوف جاتمن لاو 0 ب

 ا ايو زا لفناوثع رةرعردرامه يول ةتقتو

 8 يل هنع شا ضر جاف, جوعا اعأن 59

 لاقفلا دخ تاطوم حراق 0 ؛.+ حال س أع مربع مكي

 لاو علارورص ضحي ف و>وهو وش كني هنو ءايانلارغتا *

 َنأَكَِوِمْسلا ع ادت اك جوع انام ان عبناءهنام لس ىل ةةلؤتتم
 ل اليم هب ملارأس مت جوعا اهزخأ ه«ومومت نا ىالع موب ملص ِتاَوعِومك ١ بودمر» طْلص

 اني تي راتل جس اهيراكب ب بيَدل] >> امجلا ايلا نرش ]مث لشن + >اعاضتو اف ج



 :هيمانإكرم اًعماتاتل ْ : يع اعاع اًعصات 01 اجو ظ

 0 وبس

 ا ضنا هلع بينغ اَمعَرتُولا ةأجو

 | ها رسيفر ىلا ةالع ديكشلا بني د

 جووم باضل# و يغض سماوباا م يكءاعاشب ضارغا) سقم لوك ةئيصفلاو

 لزعيم هيلا يفرك تزيضتادلا كايا < 1و بيرل |

 امش ائارإخأ 2 !+رلؤرش عازف. ةسيم اهات عمتعايم

 0 وأبو ةياغلا رده راو كم هيلاردوتلا ةجعو 1
 رق طفلا ضيرع ا باساب) بير هج بردو هعوديرم جنم ا بعير روكيراريسشتاو | ا

 عمو ىلا يازهاسوطلا بهي زيرلارخ رفوشلا تقرع هناكرعا ا

 لسفر أ/)] ميلع هوحأ) 2وملوَسْحالِف اعجلا عيمزع راكا اج هنوبوجر موج اًضه ا

 عكرتسإزفروكيو بز نهيزملماسايإ .نيزخأزؤروكيوتحةع ورش[ لع راضملا#

 اهوازتم فاومو ايل تمم ْنَكا 7+ روكم ةعّرلارتا لع منظم يأ ءرسَسْسا جاضكإلا ١
 ه1 ارم و ربك :أمصياع وناو درصنو متنغاوامكهخج تانج هك

 اع نست 3الور متت الع رعت بالكل رْمْخَعلا امورضرف ةواملاود دك ًاحولأب أهيم زخأ |

 عدقا أةأرآويكإكو ةهدريغ+ راكب تاحاتعع سنتا, كيور ل |

 ةقلحلاو :ةوكشلا دين «اعر اكراوراهضإمورئارقبا# ءامضلل ماها يعل يا 1

 7 ا ماسلا :ناهلارصح يخط بضاكءونازم ىدتلا د ييشلاو ةردول]
 إب م بنل كلعإلفتو كل ذيل 2 يلا جاتيايرا رقم يوكرلا تالوُمو ةمرهلاويكنلا + ظ

 ءهفجر محبو ل ل اجد لحومبأتت ]و عفهر ردي زيورع جاز هرابرامغا#

 مو هيلع هنئاط»: :هالر قرارت اكد هلوصل ءيلع عتسيط امو فهم وو لوصف عر ظ

 ةماهووزارفي م وهرشب ايكو 00 انيق مينا شبشب راه ايرهاجر اك

 تمن لجلا تح انوع ةالا قلت هلو الملا اه درك ءامشع مورغ اهرفشاو والا 0

 آ 3 هك اهيل لكسب اكييو زرت ٌدْمْلَمِف هلل ويكي اعلاخدأو



 طووول ازا وزبانللطوشصمو ع شع مر خ
 اي امع راسا جام نا ةضاعا

 بعلا تايجرهاتك زرع وؤباشا المع ادم ع كايدو رومفدو

 مناكولملام فا فتشاو لَصْلأ كاشنإو رابع ا اجا ميو ىراوط ها ارنلو
 كلزانؤمب بكل دياتك ملكا اولي نامالشن] عباناو ملا ءاج ثيحدبحام
 | ر يحن هدورمباذلا هنا داو خا اوت ذا جا ب

 قأوا» ]ولو باوا)خا خو | وسل هما انزكم وز غنارخ]ة و جاوا ْو أو هيوباوّضنا
 لجاوا0)عرشاو) بع و سرمولا از راكم | دفنا” بفعلام بما دلار م ءاشمنإو
 شي ارا)ةيلزن فال |يضكجر اكاناو ىضمنا حباطتلا !و هلخور م ناز تتاما ماشا
 يو وضح لزم لل نناكج امهط اع روكير آتاه َءأ .|ماوا)مولصملا ةلؤغم

 انلب الاغا ميرحا وسم قبال يلق هئالغتا ازكشخال كول راشاو 6في

 اثيح نومهم عجاغاو نا طلاع عيم|تيإو زمْوم يجليضو|ءام)م مهزطعت ام ردا شيعت
 ىيَكْس زِهاماو اارضاعلاو قفين وهند ع متي ١ منود] هولا إى

 [ًييطل لبق نبا لاك د ١ !بحوو قكشاإ واذ 1 ميما كأم
 مالم ًارها عا 1 0 بدأ ف ءخ هني ارش عزوبي

 0 500 :وأمت اههاإمةيلهملا بخ بصو م عسا لس
 6 ع وهلا ةيزفلاب يوجب ابر اخوراوش ين ر ع
 ظ هالزمن لانمي قت

 ا ٍدَعِبُم ناسيا طعم اميل انت بيهه

 بف ا! يم با و ءاعم املأ دوفب

0 

 ءاهسْرُي له ]سو تيما ميز غور
 نقار ئارمرب ريب مانع ارامه هج دراو
 لا مو من آر مم خامو



 ايجانرجأ كرا ديما نك دنع ناوضرز عااخب مدل الاف ويتيكرإءوثج الذ اور

 3 تيان ملؤفيرمه درا ىلكوجماراف ماسو هيلع هقلاط 0
 0 اهلا تالع احا ج1 0

 ,تفالاوب ك0

 ا حملا روف طايا ياق
 هلا هاف جايزبز زورا ع بيز ترمارنا ؤسا ء م بكور مجولا زن
 ضاشلا هال اد جراما كيم 21 كرمز اس ضاع ءانمعإوا

 مم ريعابا|ي اولاخم يذل يقينا ش تشعل ىفرانم روزا

 امنا عد يلو ناك زارا اجر هلا وِسعزاف علا
 ناكازميو هبجط رو هنميرّرخا هضْوْوَسه امي جسمي ام حضانه نه

 ققّمس 0 م اج منعيم اهغااوميو ةنيلجاعارتإم

 نو:اميرحام وساع لا زاك الحاز بة رترولازخا حام ٌويهراو ؛ةش اركب
 كلان رم رجوهو 9ةوانيع اميفالخداو 8 اءر امره زكرخجرا ارك ورح

 نولضري دش امص كاما يساره ول يغااذيار_تسيور تلزاتروزوت

 قكضراو ابيه راكم مبحاحرشررو هنميرزخجأ يلوا ةرهازيضرام هبال ةدارساوثبأ#
 تمارا هيخولا ىلا ا. ةمضراو اعبجرم عرتيسؤلاذ ارايخإرلا
 ليج اراكرإور اميرإرم يطلربس مقرا برهان ير الج

 لاو ان بث ايبا ريما شاك ضأن انه قضي راب فاقد
 اًمهربعر خد إم ماهو هيلع ما ا رحم ثوحازم

 قيميراومايوسو رديه كريب اسهل حاومو عدم اجالج وم ا زعاياو هيمي رم ظ
 راسو ميل اشور اجصااف مع يعرف وهام دفلك م 8رافوشت
 ديلاةيلساجلا+ علا تناكو انش هيكحيز مكار اكامورمارجاقشعوبّملا شو | ا

 سر وناكورمارداةنا م! ]تام جتا زخوتاو «هابكف حئس اوان ضر دبصغلا |



رة ديقرمج هفيالم سجاير صار هقويراردولا
 | 

 ذلتخصلام | + كري اك هنم هل مزنجإ ار هرجلا تيوياتتتاو يرجو رادعلا سة جوهو

 00 اكاد هرجاؤلفيو هيلع
 حرش تءايمهوو ا ازمه حلا يلا سم ع 0 :ركتإ فو

 عجب كولا ول 0ك 0 درا بيتوتل ) لعام اب ىلا وينس
 اردرش امزج بتل وربع لع 1 1 و ا ازجرو وهو

 كض|مو برب [مئانعلا مهو ولا هنيجتزخابورهنبا) بكر موري ءلجرعضبو
 ةيفي» باكرا ديرشيلا لجر عضيو ميو ناك انحلآ ايم 'ملج بيحرلا مم كرت 1

 زخااذأو كيج جملا ولا هلوريؤشيو هس هناشيل نو هل وبي كّيبرهوب ,دلا وأخ

 ٌماكحا تارودرضلو مئيلا جاتحارا كلر دزيرم ام الجر هودؤجلا وامكم مدا كير انحلا
 00 د[ ةلعوو فيومي رضوا اهتزجبلا اواَسَتْلِم ةضاعا املاوذا بصع

 ه َلاَصتٍطم

 تقيل مع كالا بابل
 يضر ية زيوش هع, يدقو خالها حلا فن اك

 ْراَحِرَتم اة م اوقوموو ح جاما كف دضقف خقرمإ, )عامتلا جت هلا هتلأ ةياذلأ برم +

 مايا ؤف نمو رمال كلا اج "هعتو انشر وشي اا واو
 0 اع 000

 مس اج مْممملا يون عرزمو شال يبن دامي لامر قبو

 00 وق كك | ءاومج إم زي رخو ملمقو هيلع

 :كيالللاز هال دملاو ءالظلا يلع ذو ايما ميدو ئرر بريم ةيئشلإ مومن ه
 والاف دو هيلع هه ط ثا دم رع ١ ااضيلاو اوراعيوا ونجمات بترضعلا

 زمسارو / | لاو طوراعل 0 فه ار داعع ١ ىحخدلأ
 :ىبعاو لبر ةوبعم سالخير عاعرم اررفل ناو هلا هع اينما ٍلع

 تيجان باش مع اشد ,وءاهر ضايع ماوي ع شاد هنا, ديزل

 ظ
 ظ

 ظ



 زخآو ءاوك لد زكو ةاض الحواج رخؤمو هوما مسنين ومحل ابل مش سكب اتق
 وتجروكمورارتفاب اهورالئْض وهلا هههنإ شيل حئراصزملا)ا حا شمئابرموجؤلا
 محق + وتها| عاورّصح الزم وكرونع ريا# باكيت راسنا ءل امَسْبآرإو وسم بكري
 هنأ ةووصيل البلف رباكرا اعرممو رما»ءاكلإ يَهنا لوررص غض اًسِلاج
 طله رَحْفيلول فتم !ملخيو جرثملا مل عراؤف هنيه هبا وويصنرا ثحاراو
 دصيركلاو ءلالفتجاركي ال ىمكَرعرمولا محترف ذأ ل > انو را اًوراسولا لَعورفم ظ
 ندوه هارب لوضيو عي كنيراسلا وصب مدلك ل خلادخ جراتعلا

 هيدا ةلوحب اك هِنّرم هكر هكر اكوا جخارمغ ءييضعج ء خيرا ىشملاولا ؟هوفولا لاحم
 ايضحلو ِهَرِمٍةِْسْمَِلا ولا ركنيلو را مسوتلا هلع جبامييف ازور جيارظب اسي عذب
 مكضبامرعتيلو | هيلع زعم انوتم امش اوردر مب لغو ميمؤنإعايجخإو نع
 جّرَسلإ + هوخفلارض#وهاما ميسور ملاو ىكرتاراسحاو ةدانحب علو مرمركلاب
 ميل جات قيمر ارد يضؤم + هلا عتساورطللا ءاوتشاورامجاازدرعتو تاشلاو
 ايفاتشماو انتم اويبك | تعم هخلا:بجتمائيٍ تشم صولجر كيلو هلوثكضيو

 2م .ذززجب نيلبازجامرتولجل علا ملكاي عريان تشيإ بانر الل
 ام خوباواميكعداوامسرورح اعز يو رماكرا + ميلج روميو هيي ويكيو حشملا
 دل خرم وس حتْسم يلاروغلاو كردي امري غيلو يلج خاتر مجاردرامات يلوا
 هفسبو ر كلا ءوكراا]حإو يوعْسا | ذا هيلجر عباما بارما ارم بكإلا داكيرا ْ

 ,كيلرضعت زريراهزعلا] ىو جزا ل عاهؤاخراو امن موزتلاو املي وتمتووؤزعلا
 نيك رتشيلو مداقاك كارد روكيريو ل تينا لورباك الع ءاقتعاماو يفز لع
 لمرقفيرا بالو مرتابز علارنع [مسيرش أر ما)!عزحبور باكرا + مّيّوْف رووص
 مهو َقِبِرُس ويلا ةيانحب وحقل رانجلا ةيوشتر كد مز فتزفو !ٌعيمصرشا صمام"
 قانا الارزيل وثم ب :ةجضيو امعورجو ايلا اهئاليمو ةينداو ئلارمنوت

 عجرترهلارهأر لمرحت ل: + ءنزوركيلو عيملا و اعلا 2 ٍتفيفح ع ٍفقياكب اصح
 اداناولو هنعزواغاو ءاس ابا هضراهزا لبو تحابأ هىتجو مهلا ممريرعلار هجرأو
 | مرعاب اصلا ؛اهئازاو ظمأ و ماب ٠ مكريت 5 ضم من هاراراعلا ياهمام ل ء

 رب



 ر اوفر فوتيو مزاب أ ةورْساكلا ريض مؤتوجو 00 امافو ةفضلام

 |[ ةمشمب تلا لاح ءاازلا فاش فك بلغت اَنسْس ام زسمرتهقرأ
 ءببل نوكيو ةرخؤملاو هوثؤلا يبس !عضأو ٌفعْأَوُسو ثوركيلو قيضضلاّرم

 يه نامازؤحو ل وشو اهازث مارح ٠ جزشلاب ورب مغايرتار شمر لجو
 أكو ماودا طرطعاو أو سيختناو_:زولإاوتمرب انكرو ولا ٌبحاوعيوربحاو 8

 ٍِض

 بي وتملاولا اًنوكيراو حفلاووظنا + ٍةِحاءارز فيو ءاوض انو كيلا م كفو هلو
 بوؤنع هجرس هاجلا علنا 1 هربا خر نام حفلا انوكي هب ارمرمهكأ

 هرركلو بنشواره مهلا عزرا قس اهو ضمت رمزي اإ ج ىزبلا +يزجز بعورص قل
 . 0 + هدم اًبفل) باقاك يلعُر فيو هيلا رهن حايك

 : | جهرا لور غافي ناو ياماتا وسور وسم

 21 ١ وج اخووي «ءاعا, فاَم ءاضبا درب زورغف#

 اةايفدؤج كر هارب زخيرا موجب 9 هنري وضعك ج)ارتعام محلا وَسِج جيم
 ت6 مجاذ ل ياهو دام تكا وز ويوقع ل مو
 معمم زضو ةوْحْؤِمإورموُج زلم رد رنا مير صرعجو هاربلا هيفيم حْرشلإ قيلاعمرم نر
 بوكولا >إ 1و يد مرعب !يوجغ ضيا هم جاورئ م ربا تن باقر كتفاح م

 ممووْطملم لع ءاوتر ا هنعابع هيجاكتمو زلو هسه «ماولوتو كيب وه هيلع

 كش اك هصراجب جوملا ماعخيو اظل ا هلورفو هرج اًمكايتحلا هبوقودع

 رش رهن ني ! رش |ادا حلا ام ظِئاوٍر يجي غاإ ءو حال! طسنلا
 هيلو فعلا وَرْشْلا زحفب ارك الغأو هتواهَر عمو «نيكرفعيالو «(مردر كم منو
 ؛ازغ سومر اسمرنع ُبِويو هباقر شم و نرمي , ىكزاٌرْنع ءبضفوأ ههؤم

 | رعبا باجرك لو تع هئاج هوفولا مز فتناوال لف «ةأيو 20
 روث ذل خا ذرر | ب حلا عمؤأ هلخأ بذا مم وتجلاواص عم ورش اوفر اجلا خايمرمولا

 ]قي مايا كبحرد اردني لو تيووع مكللرد| ول تهل كيو نانعززج هبأو هن
 ؟اكازتجي الث هزارتعأ ل عركاو هيلع روزي ءفكدب هروياتو هبوكر مركب :لم لطض

 انلقيباوريزجلا بك اأو كو مهورشميلا ه منكر زم عضيهةَرِعإو هج مارق با مب



 | رعبا انهي موليو يف دف اصيرعتشيلولجارلا بِكْ يمر يسيوتح وأوتس دور ركشبأ
 | تبث اذا بؤتلاو بنل ا ب ال خوه رسرأكر | ةييرم ارب جباوطبأ تت هثييفزخرموا

 تاما هرم خااركسورج علا غي +ركسو يفاتمب ةناحتصا)عوتضتس ا او دل ىلع

 ززخعلو هجوزجولم هّضرجرئوملج ١ هيلع فخو تيثراجرئينيزعار ري ترميز رتع
 ىلظنا جو ضياوانضف دزجركيلو نمتونعو ثولارنعريلاغ ا + ينم طل ربع
 رثيو ابيل راراعرا مهؤلاب اهزاعز عينا ١ ةسا عاَرِسْوي ياوشنإ زج
 م ةدبارنا شفر كام تالث جا: بي الدار هنأ

 ّْ فير اهيج كيلو هيزمرنع همإر ياك اليف تل[ مولا ةيزم جرركتو اهفم

 ليغلو زج روج فيل ريتني جاي ناو ىضاوفي ةاياوش
 ل ابل عنع عرانعلاب وي

 زب ارماشو نجلا اوثم ال عوير فرشه وراوييلاكرم جاوريراجرانجلا]ارتعأ
 سارت ليلا ريا هاو وَ زا هيونتغيامركأ“ك وورد و ةيرعتو

 هيا هلوعتماو محض م د ةرنع مكلف وراحلا عش هسبحإءأ و يتشإم يتو وأو تا#

 ل 2 خمام 7 ميمي مَ فج مالم اهرب غلا يق ءا.ءازتجلا

 دوكورامولا ملم اهناج مكمشامو ةمّئقلابرأل#) هو خم ا رهو انيك انما ه/ركيإو رفانعأ
 هج بحاو هيله ٌفخاراك امي اع رمجتلا !هيلع نقل قبل !)امتحارؤفب هتقخودهل فك

 رهرشلا نوكيراو اح خرم مدل ترغب ككل هئابل زم اطر ا يوشوأ
 لفك اوكياو ضاره 0 الغي

 0 "ه7 وع ا 1 21 اراول

 0ع عيار يراعي هيلا ٌحورقو يِلِعَرمعاو باش مالا 1
 ىكذا) هصنوملخو وقاد 0 »راف ةلخشم لونج وري كلب لام

 ىلا ننواب هياوداخ ٌراَحو هطا يك !ماحأم انرفب جرطملاك الديد صو يءغارلع

 د 8.!| عتشاروخب حوش



 اروضغ. بوب وشال يخت اوهقمرو بمتشي اوناكو عز .ومأزموجخاملو تايبلا و(تار اخلاو.

 انأعب الكلاورب !ةظرايطخ روم تسيزون اكو و زر مه او ضاوي او

 2رئيعا عوفي 1و عمد

 ظ ابلا
 ظ ف وبل ب 7

 6 يكااراهعإم يعمر بوش كامري 0 «مخلاريريرم سبني
 ناِقلا عّيسو عارم: | دائما تعا هلم مددت 9 :٠ ىلغاهويعتضيو ةيمو جلارا عاما وضا انجلا ط اهمأو جاستا لعمىزل
 هنوش مكعتشابم زحل عاََوا تردي ل مونت مولا ع فكرلاومامغ) دإ ار تنمو

 ءْمضأ ارا هضيوفش روج الج هضكرو بيجر دع ةسا/ هجم جافلف ارم روكي ب اخ 3

 ”تمانواجخ ازد هلو غلا عرزعتلا جاراؤس» ةنم هبطاوأ شوج
 تبئازبجا لع بكاولاراو ببقلاو مازجناويثو حشوا ؟هوثد]ج هيِلِعُر شي مهرج منو
 رخل اوورشيلا ني اجر انع نينو هيكنوونم س راسي ع بفيو دريعج أ وك ملم
 ناتجلا ثري دج 1 1 اطوال وتوج يااا

 اليلف مز تيو رد علإ طم جل نه م عضؤم مؤنث مزلو (غيخ بنور جت لما ترلع
 منكم تحرم مل ديتول ميم هيدا هكر هووغناتلا مول ةايرمبل يدا
 سسركو «اشلازومب طلزم كروت موزما !إعتلمتهاركيلو ميمَوخ مام لأ د

 ىافتثا#و موراّسحا )دج رانحلا ةيوشتو قاما كال م ل دْعيع بوكر مو

 قنكلا هب يسير ؤرب ثفحب نو خبجيجحز وشل بوقولإم ضرج جوتي!”
 "ظمأ 0 طل خاالخ ؟نوكيواليلف ؤنكلا) 1 سوت مود

 الفي و داعالل كلر اجو تبثزف نأ ذي وتح ةيونستوراجل اهل دو ةوتزلا

 | اسوا ديلا تما ةقيوح دز سيقع رهلا دايزم بلل اوتعلا م هم

 ل ةرز غي بامتاو ميج معو هباوتاز مع اهيا" حْؤ ترم درا لا علخي هاك تلا نأ
١ 

١ 
 هاوار فتا ديل هك اتم ١ ذاق مركتلا | أهو زجن 7 + هررترح 5-5 ل 22م3 فلاع 3



 هيلجرإل هنمإ فس امش ةامعموغو نجع + هبلحومدو فاح وشو هترخف

 | انوؤلهاديرُس راكراو امتبالضر خب هجاوح ةئرابوا هتواخر عمم جوو زفه و ّجتخياَرَ
 ءانوكءاهلعرمعلا مت ءاج هيه قنتمؤيضو هلابح قار عمامكو فصو هههت فعضوقتخي
 قاكرعتغاانم عوض نم تراو جايجلاب اكجاراكدنع قس ام] هك عم لوقت امميحفت»
 ه9 ءاش جي ل رمجتاربر زك موولخل اربرمت شرا راكراووخ ف اد بق عزخبا
 لو هينا تحإو هفلخ مت ؤلو يؤم طع مضي اول خلا ريض ركب اورج تلا وبرج راكراو
 تيرا ا فانوس وير إع ملجب مر مّقتتملا بجرتي
 مك لازيرشلا مم ضنملا او بهثرلاب/؟هؤجي اره كرغتملا بجرراكرا ماو مسن رمي
 ىلإ ةعرم عمت يرجلا بحرا ملتي ام كلزب] متجج نإ ؤرحلا] رم اًسمالخ عمر اك مث

 خس حير تاو مت لو شراك طاف بحر ل: عمراك د مثيري طوع نم جالي
 ثور ازيض ال عمر اكراج هه هن ع بصضاووّشم + عطداوو هبي ؟اه|7ؤيض
 مذوع ةع مب حاريج اتبمروكيرا مو عبكيو ثيم جوبر[ تؤ راك هون هاجر
 حرصترا«نلب ملام ومن اسضيؤررج وعلا بيخل هههج مايو ءفلخ رس جمراكرا ااه
 ركزلام يضشي فلكر مغ اوه .تهارئا نعال د فه نمو مو
 ةيّروكيراوريتس يلا مث ةلفورضو ولا ةلفو مايه ولم )شن رم بعتشي «ةؤجل ]+
 .وشلوةزسإو ةما كسل ذل م بضم وو ام حضي كوتا ريكا روفو اس تخافي
 .ةهردوشا#و : هدر كمرشُو يكس حومجو ءتزحرم مل ةما ديمو ىشنا8+-اعل ]ديو
 ىشناو موو عزك ع لوفتبعلا فاكو رهن حو هتافنلا ةرْشلروعؤ مساك هنا
 امتع رشياونناىشن ا ماوركزلل ماوذلاامهج + يخلو مايفالاوثك مايصنإو «موثصا
 مثفجاومي ياوخلا ةءزوعاعيج موتغاو قل زجل حؤفمج ياام مج
 ' هنا اننأءامبل وزي امهات كيور تع كار مام يضورثزنعلا رصؤوشا» ثخضمو
 زل تا يل اهتو جام لوب ته تش اه يهوه ا ةلبتم بواقي عمقا
 رقفلاومورجتلاو رمادا بصي و بكب اتيلع جاو اهورع م تحضواهاكرو

 عاقجزو ءالتع|حمارعم ايثواميرضجروكيراواهضردت ال فايباوف حجت أب ال ةووزمئاو
 ل ىببرووصشيوناكمثن: جوؤوو يشن )و يلولا ولفت و شولع ريل >مباو فلا
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 رفع سرشلا لماكو رسريرشلا وت يوا اهنا7 يجلس تا

 ظ ابحا فو ماوغا ركقملا مومن وماض) ردزخهلا م يكحنآ قرشلا تيرهمل)
 ظ ]ةريجت راشز أل تمر يم ورع لايم دا ماو اهبعف.امبلع
 200 دو منع قا 1 1 فيس قحاو

 | وعم لوغموهو راش د اب مو عاش يع ووفو و روسي مروكي
 فضناو لاو منم بكلاوع ميو ةيل] جو رتججننا عدرل عصا وكي موحش

 (مهيفوش ساو معهفيو , < مهبو د خ مبركبو , وير مذبِج مهن حأوق منهاج

 رقت يلا هدي يان اها خيار تير تحي معنا مو خامس

 ١017| هتعارم ناو رمجتلا عمرو عيونا ةعزصل ايزك هقرتتت رع

 اًرفاستي هئاليزماكلا ا كم ساس[ و [ًسورف ثكاو .سكنتإ | هلناروكيو
 وجا هاو جوهر تاو هبت: ظلار هيزج + ل

 | | الرو صوور ان أب ١ بو مقر شانماو هيرجتنوشم

 | ٠١ اخ اتجزعتزشاو رخل عرش رانا لج ماسنا حشا
 ةأل هوواوحترش اًماو وضح ؟ امتع اماه هدم اع اش أل مصوشمامك

 مّ 00 0 م

 مج 5 عجم 0 ل
 0 اما غانا و كرون خبرع ونجا قفاسن هجينساوالا
 | 10و هتخيور طع ارزلا زووم تف | ثلا بينش ويرش ءروزلا بيبحل رولا
 ا هِيِرُضَع وجو معاش اوك هيصة عم
 نأَم درنهلا ]وكمت درمإبل راكاذأو هثرع ءالئمأو اهرب مالا 5

 اغا من اصدر هتخن كلزكو امم الم اوما وسيسا/ ذل وقمع أ رصقلا أ مهره

 ع مشن ةدائام حل, ولوارف اة لاردرعو اسنا )ويش امضي عراك
 ؟زفو وافعضرعو ني مد ديل رو دبه دك ةلإ !ابرملو سجل هد كاخأا



 ناو َتلكتو هلي كاحو وج احم انوش موأو افاارش ةيمريغ سجل با
 5 از ةتج وكمل (تاجصلا عب موه - امورك ةزج تيفو اعإ و منع

 0 ا نجلا عيت ام ايش دا دلماو ةعإ ا

 دوف علام نلاوذ مل يحال حيرزلا 1 |و «عغصلاهكررياو متعب ا]وِسِد

  هريجت ا ريرشيرديلو هيلو ةيقيرعا سالو نهي ماسلا (تناومفنعو
 عم ركبوا هدؤج هجن ءارقاخأ : ْ

 تشاو امض < رتخ سا رج اكراج ب

 لات اونب ةعاتناو هيمان و

 ىتابجلا ف 1 اسئاموجرلذره ىنتج أوم ِ
 : رتشا ءططفمل عضو ميعحار+ ءكزخا رهف 45 .قهأو روكتاع
 ساده ل تفا|دنا و بمر اك فلجلات عمرو ءاخج ؟هيور# لا

 ع]رتما و ةؤفاعالعت موشي لو وضخ + .كفأوف (تحقتجإو هحوضج
 عاب دحيم ها يو م اع ةيس ءافل مز 0+ '

 رسناسسرصراكا# 9 رغااوز خلت هضرامتولااسني رخو من
 ءنمال ءقديو نكاد د عضق ةقم طلزو مطضإ مثرمفسللا بحيؤلغت يحيؤلخت | 7

 و ا ات

 ناك دااماوربلا زم راحرضحا) او 06 هبتوشت :درخاا عروشها

 توسل وقع انتحام امس خ | بغتلا ٍةَْرْخَلاَم ءدوؤلا أدر هيلع لاخلا

 ا ههاعو دلع اير تاخر انعلا ارا دلج زيت مشو ميبضا

 0-00- ب ع ا «ضلازميرارطو مراظحالب هت

 ع يا 00 وخال مسُي مناص ميزا ]اشم

 «تاد رولا يكب الد مفلخ ووثهو هداسنأو هلبابحب ءاختمهاا دلدو ءال حرتخعصأ اللا

 1 يف هيمزر شياو ع هرضرجل] لع دلل دي ءئاواش اوه امام رضع او بونتلا عاج
 + ,مجتلاويرغا رطا#ريرّسلا ىلع ماتم هاد ماوزؤضؤ م هيج



 | اموتلم لل ريع ممل خبحكلا ريل زله اخر يبغكلا ا2هقاكتلاو هنو هكشمت هايل

 .هعيو محا هعف :ارتل عرس كل راك يك امك ّياكع | تنا] او ورَعو هيِشَم +

 نوكتراواس خر كمو اسمدافم كونا مازه ا اهرش | هداوعيم ضرا#ولوامروكي راب متكمت
 عش «وبو ومع بلدو رغب ءونرت كاب اة ةيشاؤا هاء ارهاوب

 اهيدحرف الط وواوح عفو شو وشما أ هيلجر خفت شب ميك ٌقسو ءاسن
 0 ل نيوز ىاس هول أ فيولا نجوراكوا و

 0 يسبب هنريح تسير أو هيهأر تكبثو هب >اميوُصمه ب وضخ + رهؤت)
 ظ وتم هكر يو هْيَعبح كسنيو لك هيلحرو روف ول هترياو ا ةروكيوورتجت ب
 زخاياغ !اورةيلثر باعرر كاوا حفلاو ميل جررم اخو هفريرع وكف ازيزم ع
 هرب رقم ءيخْفرع راك نقاوهتراك هب ع مب نوكيو (واوخ هرم ام مْ

 هي تيناكو هزحب مّصيو قحإو ءببافامصب حبري ماك جامتجا + هيل جب عصيو
 هرم جاف هلثم + و: و ماعلا >اوبلاوم الزم ووْح عوملب اكو

 1 و ركل امجرصاوثرفرفو

 امر فر شعوش طا .راكراهرضد!اذارضراما+ هم أرق هرضتولا لكشتو
 ةعيس 1 عراعرط 2 ال 3 لع مازرورماخلا ورز وشب

 همم هويت مانا م ا و اأو وذ
 | تلعاخامل اذوج داك لعن شب انوا خب ءاوعأ ؛ هر ات

 | و هفنع :ومفاو مسار روكيهو مم اوفعامجاو داوع اررفرب كبل اي وشب

 وردا دباب تايوماو د طواف عم ادطمملا ]ررخ

 معارذامو ءلوبحالابو هلربصا/عبر غو مل ةعأر +الروصوروُبص حجر وهل أرم#

 روضلاورم جلا بما رد جتئاريرُسلا أ مجلا دارس ماولغتا ماشا اوهروُسَحلا عيرزلاف

 يفض لكي لورا اؤنحلاليوطفلاباوروملا ح حرس تريني لارص ل ةعزر خا
 هناي رخعلا ءارب او فلا عج طل :عيو هو ءاعإ.ةؤبعاو اذ نهر عا مخ

|! 
 ا
| 
| 

 ا
|| 



 نر يراانام يوما اهازو لإ عراهجاو همام ةضاؤخي
 شتجيو ذلخ ءرشب كيبل ناهتع# ما فتضأو بح دراينَحأ ءزخآو كانِب] فتسا
 رديف باعوا مرك ءام نوكيا كروت نمر تردج وا وايعرع

 < ءمزكن امهكتغ مالكو يخل > ةسارعلا ]ما ذخب عهؤ فو ير فعلا اوشا
 عفصأخغا) ف :اتمولغاعقعشولا 0 اهاص عشختشي|ثم

 الت اهتقر اسبر ! ريو هيزيرسك لحام باهل قفا 6 اهترَشعم هيفاف م >/0 ومقر مزمل ويضر ممل دوك مالا |
 ىلك] ةنينجلا ماو ةيصاهإؤؤورإز لاربع قم عضومو هوز[ مل ؤيخ ةيحاتقاعش
 تفرض وضم يكتسم اوشا ذهل حصاو قتلا هاد ةفومتا وأب ريفا

 0000 انيمامزيغراطيع )و ددبالاايطلاعع لا ريكو امهنيفرويتجسشلا يتمم
 ىشجلا ]خا وعيو ةضفأ دم بيلا هع زنا عماو# 7
 وضم هوغو ثنا ضع دو دل عا يس طرا اع ءليوهؤئجلاويل |

 ءاكفلا رش رثكبلا بقه قبلا به ريت اع يوسع ماشا 0

 ما 0 ؟يمحا يصخ هدوبشم هيمي قركرموا ار دفنوا

 هدد ال ب ا امرت 26

 ْ زاك غفماؤيل ا بيطروشعلا حونرم مطب نش وجت ارغب فير يغ كلا رووش

 4 !ةريازبو وكلا عازب ىلع حراوجلا هو ؟/زباوراوجغ] عيب +يشلاريل
 0 ل يا
 م عروكبو هن 0-9 فخ يدا عون ازداؤت يعش يبل
 دا ا ارنع اك شن داو كلا وكءرمإلا عار هليكايإ ء
 بنتملاس تاو !«ابجناورنمريزج+ تعجل ءاج هسأر عاجتر عم 0

 د زل قتحموهيو تدر بزر مسمام واع ه تاتضلّرنع هيدّصاهلا

 0 النو ديلخ خيرخف ةغيشو هح واق وشو هدنم ءاوطجإو مقنع وضتو
 مي اذَيو هرضيو اهتكنفاًتمزوكتر راب واه غارمل 6 ,ل عر ضبو انهكفو هيبخك نيد ٠

 كس سس
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 م دمت 0 اكو

 -ركورا نما هلورم عئارتز ادا هش اش امةله مز شوك كدا تارجع +
 6 ةحولإ معخام اب هومك لا حرم ام رودلاو ا 2
 مو عمق ورم رحاب ميوروكيا زل و هيو )خو ::ظيب هلصخ بن هنلآو أي! لد كد

 0 نلاو يلك 2ولاوح رم ا ميغ لحد

 ا 1

 00 ًاهراج طوب
 وهن : لاح حيمج+ رهوملا للا نك بلو رات خا)و ءاط ءر جروكيرا >ار ارم

 ا يوزن دينمو دخوورو ما 1 0 ا

 ؟هراحا يع ا اركي وقام
0 1 1 

 يس 0 وشي كيف راكامقأو 09

 37 0-0 مع و مروكي 0 أكام 10 3 مئه دلو ءاعاإ
 ا الضلع 00 تافوااكع اهانة وج راقن درع كام .

 اهو هظورمخت خا ءارثقلا + تس ارنا ذاو :يقضت ءاتحار بف كلا: ل معن
 لبفيحو يتلا + وهل ةوهيز توي نم حي امومام لعل محل بن 2و و :هظرإ مل نع

 ل خرنع نخارشحر اهانه )وثم تل | هتحببمم وا يلع خرم تل هتخيبحإ دوج
 ا >اوج لاخلا اك ءْياحو | نيسحو مفيحي !طزجو 1 ملمخ اه وع 3 رحب ر معمل مو

 قل خو هه نيا با رهضاو كا (تغ هيو 15 اجل 6 حيو | 3 اع قيام



 رز اايقتلا ضبا وه ايوب يملا مهذبا هريغرتاو بجورهرعلاره يلاغب |
 ءنلا]وكتلا ءرامل] ءةوميو بلا كلا هكررير م مه نمو حراورحف هن هجرضرا نياويلكلا/

 لضخ هر ًاريعتا هدم حسا نفاذ بالملك
 ب ها 0 اربع اثم

 1 :كاولا 0 0 يمل 2كم راو الا

 قرا قابض »لسا وميك اأو وءَمبَشأ |

 :ارلا دمورمرابلا مع يكروم رانعورلاذّمأو با ةرمو مدر انكر تيأس ظ
 ىانهلاب امس ار موقت خم نآجم خلاب اهيلع |هلاو ىدارآكحاجيرج لست ١ ظ

 0 در ]مامر وم نر ةعترم وك جارما» عام أو
 اح يماثل ناد اضل هروضتلالا

 مالته جاع مل يح هزني ثا معجولربضيو حمم حالع جلع كرو

 ورب رخل ب ورقص تش هس و ةفوشرورم لإ ول و, ميرئطلا ا

 .حنم ا ثم|و شمالا نما كرو هنا ب ةج ني طل ةروو ينم تففرامزلا مكِحَوأ

 قبر عنج تمرات نشب مذوأ ذقت ةةيووؤلا وشب ديم يراكنا) ١
 قوش 24 م مود موعمورتس والاب رجلا ايدل ملأ

 0 مياوفلا بنو كر او كله غو يردوا
 بعال اضخ دلزع هَىّض]اَمو 0 خيركو أ رع راكأمأ كو .اةرمعتلا

 اهنيراك أم لولا م كبترهراوحاكمخبني المنأ قونعملا هبت .
 كعيلراتراح نع د حت با اكايو اهني ف

 5 ا 9هيعما اس نال بيتس 9 ما اعلا هله ئجو كهخبوأ تأاد

 نفت لوا دج ّبلِدحَح دان انا تاكو ا تنور

 + كو هش نبل نانو اباه اس مول بئرا أل
 هجاخ هتلدهو ولم خفت فاش ادوهتاومل ةواضْما لوا جز خ دو ذأ

 ظ و ئفُضو ذاونناو



 كامو نوير دع يسب تولع وس
 م تاما حب نوع امر اشعل رمت

 در احم همسات مجرد ير“ راتبا هوما

 رأ >اكب مَ 0 ا علر ةصيو 2

 : الم اي يع اوس. مازحا )اف م عتناو
 امه 000 0-2 داو كدلا |ميصنياك بلخإ) ةيصتسأ هن ناو وقرأ

 دعا ردرعلا ودا .اويق هامش ب دونا عا خا رعْضا2) فرّسحلاو ذلبلا+
 يما فربخرم رجلا طفي يراه شوا ني جز ىتردلا ف ملل
 اولا مت سه ابريل هنأ فايز ةيالم مكاوي «كزماركج عمر أو تأّرمج كه

 سنا زرهلا بلا اولا رخوميوز بلبل © ءاملاو عشب هاكيا يسع ردوا ٠

 | ةفرغب همزاورهرّصلام عز ا ة يع طع يفتراب ابل ر بن حن وسو ف
 ْ | 000 ادخار تار تطير زو ةدالج + كيو فور جرحت ئانع ميرا ,أوأ

 يل هنإ لعام هرزحرام هيلع ميشا و رخسإ اوف ررإ) |عولاو مقر انن جاين +
 0 0000 معد هريلب مارا اضاثورم هللا

 اكرام رو فنوُم منم هلا >ابأؤمل تيب اما يراورحو عوف هسا«
 ا خومجومب) هيرجرع مأ لا 2 ءادرووجوشم كبافعا 0-7
 اميز وهنا هناعإ اك اج روؤحونهرهاإو جخؤم اًقفَوو مُسلما خننم
 نأ حيد وموسم ؟ضيراكجر هةونعوتراشعلا غير اجاب ضريح ويس
 نام موثق وف فمي وتح هبحاحب هوتلب ناك دراج ممول مدكور حْئأم : امر[

 ول ودا شبان تاك ام تيبشومت ميلجر لج لع موخيو ميري عقرب أ
 ردا و الا شرا ترتسم دان ذو طخ

 ءو مسا وا ع رج 1 سي ركلابأ

 , لاس يوب از د21 اء داماك كتبا تل ت كباس
 تالوفتاهر شاملا خب منو > | هتيلكراو تلكم هتيرا اء هنرلإ .ونانلو كت



تضرابصتتا هاو طخاوهم ءابشكول ءاتبتر نكطخلا أح: .تاونمدللا |
 يبامتا ع عاما اكو 

 عقاوم خمر سامو لك| عاج, .كرخاونم ءارجاهرعاننو از تنارتأ خام كعفْأُمِم ا

 نع هيل انمار شف |: 2 سفاإومتر تون اكو انهار يعي معمرداولاوسجلا اكاءأج

 م عاتم)|اذ ه ىماونت هيرب ورماح يلم رارماحوجكا ءاجع ءتيسشون# مدري يرك

 ' 2 ءرجر ال قب

 <تيرشاووعلا كفيك ها ءاومصلا ب شمررفأو

 5 2و حرش رنق قحاو ةضيب .لتناكا حاج عرضا جرفووطتغاربعبلا طال

 +لخ زم يره صفا و ةةؤمتا + ؟ج>ادبرميل هنا نم ىببعاإ+ رسل اوعاعأو جرشلا

 فرحا, متجر ءرام و فتلامهنا7ور جات يدوم ريحت ولا ١ أوعاو: 7
 وقود ترك راج منوم :ىَرخا) هرب رداع اتصيراكر اكرام ا معا

 0 0 ابك ايلا

 00 هلكت ال 8 00 5192 الما

 قويا 00 ارذخاميفةلووحا نياوها

 هللا ةوئشلا عراب 0 اك 0 اهيروزيوصا مكشوعتولا :
 حيفولا» وعي" تاره دولضاج هلا اتا رهيورر تاو هن زشريشو ما

 ناكرام اح مركي ملام ا ع م اكرم ردع ةزئاوهو
 او يذوب و ب] حا .رج انآ ويضتاوهوكضملاو 0 .ايحفممعاستا

 ىوينانشإ يات راوهو افشا#)و : هّلضخ جم جمجوم ازجا .مازح جريج نكي ماا

 وش مع هازال راسنلا رصِفو أ خّسل 525 هضعبرمحفيو اهدخب وكي و وجت ْ

 شبليا/نلار وو لاو .ياعل لروكياو دوق ارم منا بتكي طل جرا بيعرتيفتا

 لوتت سن( ئزي ]ريحا روُنغ كنور فثعو .ةريع .حزجي وح همّؤخا) جومف هيل

 هن ىريبصلا اع موو ,ذكاذ] اعشاب و ملا ل1 ا ييوزسجلاإع

 جمب جات اه اننا اوخإم بان ضهرها 7

 ا
 ا
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 را فورم كلا اذرشا قزم نلاوصو عيرتس ا كيشنلا

 اتكااوومنلا اووضنلا بفاليوطكلا ارسل معلا .تلاوبولا يركئاوماشملا حوا ىلغلا

 دولا وبلا عتيل رلخلا هش يلا :مهكئشرمرمل خا ربا مر يا بيب رماعلا
 هافنلا دوثفلا علا يكلم إضرام يخي هت اك نا يوجمملا .+ ف ا/ةزتا

 ٍ مومو ءاملوشكل هل روراع هتردىرما حزام نل أ ررفام)» ِتنأَ هو مث |

 لب ف وتلا بعطلا ةقحك أه راضحاو 5 ورم احومج

 ِدوُر ضلْأَوهو : هش هينثي اصاب لاو يلا ادرخب ا افيو
 لواعتا لعام وج يجاوباف مانا ع ككاو شأ ةاضر | باب ةرقب كلذ ك> ت ايصو

 زيتا بلا 5 © سئشو لس يزل فاك
 0 ةداعُر هياتم فكان اج ايضوشبلا بوضع

 | وفوق يملا ئ13 د املك ةيداعلا(يماعلاو ةينوب املك
 ا 5 !َ وح طلزلرمولاو | كل ضإ مون ءا) + ؛اجتسأ

 0 رت غار ا هربا ترهر كلو دولا هانم بجاراخب

 "ا اكادأب . بحت اوشه ةيصاش )اع امش راكا شاد 2
 قيم ماكس اكا دام .حساوشهونعلا صفر ةراكأ خاج. . عاوشب يبيع مختون 24

  بتكاوشه ره كارسأم جعمراك اذاع ءرذاوشا زدازماوشرب رص ظ
 لاف زعل + ينال نعبر راض عرعر ضساونو عوضا الها ضم 17

 ويه ءاطف (حجترأو :[ اا دام ةكفضعما در هيلا وام

 أرنب ىزغادإع .نكرروما هيوشادا ماو سه اسما امكا يبرق

 ١ | راع تمرخاناجةروزاو هم ورخام (نجرتو ورم كَرْمَم نرخ كخحادأو

 معا أرمق هيلع رحشاكدزلا هنطابرضعيز ربه وتح هن نبييبدعوّودلا | ءاج .اخاومو

 ياموغابت هيكا|ءاهزعاوهجريناارحأ | + هن ذ]وعاذء او ىّمحأ ومهداز | خام
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 حيرمزعينر ارث و شيما اكرارشنأو ٠ .عَشلا ةليلذمَْلا ةليلف ةصخعو اجلا بئوكأ
 2 م4 زيلف و عيوزرم يتلا خ جر تارا

 اهاهزؤنعلا كم حيضّرلإو : مغيشلا مضعلا شا,” دغشلا نرشإو.رمْلُم ولم

 ؟نك وهو ءاظيإ هنزل ة اعين اونتررم جولوو ىبحلا زيلذلاو ٠ عساو بينمو
 لوطتو ويلا وك جا هوو نوؤ ملا تفل. ملص ءرابحلاوميو ير جرش جيلا ١

 ماعللولب اهنا ل اللاو لاكشلا ع)وكشمو ةلابعلا

 هر هاو ضراممجرب مجرمو :اهغشي ٌيارضرا)زنعيرغشو .فلغإبعم ءجاقلا |

 ماكو ىلزلا ىلإ 18 ةليلف هنم ةعشفلاو اي يحوم سس
 ا م درا ارش ر جانسو قتو

 00 ع بطواج ادم رتوامضتع علرتا”مجارتاواتعل عنا ظ
 هين دا .ةارملا عرصح هزلأ نكي أ عانضلل تار مهاومو

 ىجيعلاو : مهيترم هكر كو ميلح ؛مش مفبصيانن لا وزحإل ديو
 ثلا م تب رمت + ةوشاار تسلا اريبجلا
 مضرعأو .«ظعا/ايزشلا م لكحلا >اوغ ار شيلاو. 0 1 0

 ايليوت عل مافيا زيوسفلا بلس 7 عصاوبا رثكبلاعماولا قلعت
 ليتعاممسجارهريرملا ٠ يامعا#رملل] جوغلا . 20 0

 | تاكد وعرق .اجراضتاا] ١ اد دا موهو

 0 لدم ارض: 9ر5 ور دياز ىزسا كلا
 هج . عنخ وع امل د ةمالَكب مح نل) مول |. 1ر ناتج اناا هتك +ألا

 ليوا دوف رإاوشحلا بخّشلا د و ام)و عسل مجفلا ظ

 2 رم أوز .نلا ىزجرش حارموميو أوج ءا زري ٍثصي هزلا روبصلا وتلا

 لا عرتتلا ادا يمل كوز شم+ ميورج زم أولا بياكيزلا يضاموغ 7
 رمح م وتلا يحل ١١ هيزج سب اوفلاءقا ميرا ]ذانلا ٠ هقوش/د اي ماسي
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فا عنشنإو 20 اهم تازوفت اهرّخللل ][ فو بملاءاومطو ماا
 1 في

 ًارومكلا هاؤول ءارململا +ءاوجاراكخإ)اف وس امو]اخم هنمؤللا بحا

 !مارافه 0 راو انما ولوباشنا آم اخذ
 ظ ” يراد ومار كافيرتسي اداءايهرخرم 1 جسم
 | حبر ادرو ءحورك يعو ٠ خورمرم جنو. حأ فوج ولخارتمو ول ةزمزجك تا
 .يهلشم دماشأ )اف و ٍءالغ اهبفعو كزمساايَصارب :هويسريو
 طحالم اغلا ذأ ءلاصو امص رتم : باغ ما كض|و  جاصق منيع :باغلل امو ءافنلا

 ناو ءجانمم ملم يازاو - جاحموننمب ذأرا وقع ويصر وع هشراج اعل
 .ةانضانل 7-0 و ةشلاشلا 0 رب وكم مي تيتا

0 00 
 النعاع- مام [هوغت , .جولو هنأ عِلَح» 0300 د(ِقَّئكَنِه د و برْضَأ

 لوس نيم :)ولؤَم هيلو بارو ةسماغلا :لاك و جاعترا
 0 ,طدراهلا__-عينم مكرم ءمزهيلأ) تبع. 0

 ول +ْمِسِفَت :باك ىفعو.٠ اض ءددسقو: نور ةهوعيو 25

 لايحب حورو -ح جوملا ةوثك ححورمو : :عساوف زوقياو رهام ول خاواورمأ هلا نلو#
 00 ا ناطمزع+ مصتافا حرشمو وك ةورضو» 2 ا

 مى 0000 ا ىرجارخي ووه] يفعلاو دع 2 دع مثيل ذه .دمخ هذ

 طحال مو 6 19 دا ع كان ع باجل محل ارم ةعف درلإ يشدلا و

 ليممو ءةكلاعامرحا "شار ةمئالملا دكحالملا و, هافم
 0 .ماع اربعلاو : >اوج بهاي

 10 15 لاش اوهو جوملا ملام جانسو .عّوش) تاويراتباعتب ,انعلا

 بيت ا عمت وهو مرش م هلخد ةقوخو :م 3 ”خلا ,امحل ماها ,١ .ىزعارشكا
 | تطرب ود ةداشو ةم ةهردتام هد .ةرؤرم جر كلم .لفوملا ! ءابج هو ىف يرش # رح ٠



 ابتملاري مر تال يع مِعَضو اِهْمِير هكربلارخب رع ةصُقلا رم وتمام وضيع ةهئإلا

 ريجتكا ضم عرتلبا 1و .ءامفلا ضيوزعؤ اجهلاضمرعا
 دونت دير يل كتف او دومجوتحلا] بوبكر فارلا اجنزيو 4
 [عصخرتربلا ىعنو صخر نرطعلا صِخرْيلجنا ودم زبور زز الزب و كو يكرونا ]هويه
 محق ماجملاوعو ماعلا رصف ىاكجلاريصف املك غاسضرا) اممخرفاشلاصفرسْفلا ظ

 ىيبكشاريرجرئفةا مير رئنصلا و يرح ماض ا بعل
 سيتي اريرح كاملارب رح يجمل ردرحرتب وف علاريرح بلاريرعريخب لابوه
 نأجللا بيع يول ا بهز اما يحرر تقلا ؟يعيرؤرنتنلا بهي ربو ثنا بيوتا

 ناةمضفدراع دعينا ناع ؤساوتلا اعز نهلارم امؤردد عز ابهلاو رابجلا بيعي
 اي ريتن ةخارهوؤر راع رحنا دا عرفا لهل اع 2 | عنو موؤلاوراعأ

 77 0 0 0 00 3 الا اع ناعرِيبْججارموُ»

 ام مكر ييامغل عري لل

 هنو اد را دراهزبع ع 0 را

 دج دي .ةزيررثمام د رز 9
 سوؤنلا هيبخل مجم دوا ةوهعلاب يلع يي 2

 قينجريخلا ا ا نوم .كقرم بوم راو
 يمهعتمو فرفور ف اشعل لع أ عرئرنهلا بكوم اهيورتيتنجشلا 0

 ايلا غؤيسلاو يضناامعتتوؤتعلاو مي يي ف مملوتلا
 تلفتل يفتشا] +اةيلاافكم أر حتا ءاع ١

 هزنإ)اف]خبا رمز ايزاذرهاز تلخ 8 اورخار تلفت دررّسش]!هاورج اخ

 زحف لفتت ااخأ زيا إةمخفا ارم زا مخبأ هدو مناتع همطؤ ديو مام دره

 لدغأ 0 :1بعل] خخ :مهو هم تضخ تشاو هيو

 وجي نبل اوشولاررشلا زيعلا | تكلا و تعلار معلا وِسام>زوجلاا مز دارا يرخما

 . نيوزجتطلا بيضا غرب ووو اهنيرخلا بام يرتيناإو هرفوتيضن إو رئيترعاجلاريبأم
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 كلو مو تيلا زمن ءاَر انج بحاح عشاجعو فرد ارش ذ لا كرد

 لا ام زي جب تدم 21

 بلاد يفشل ألا

 هيما م ا يول :ةداراخي اارع تا تغرب ىو

 ل | اراك طزوتااكو دشلا ومزم بكي مها كرما اراوريملا ولم
 وشجاع و زرع ارا صزغل كاي لعل .ةماسو عشا مدنا
 .عيارو اموفش 2| *م )ا رلصو هيلع شا هاارشررا منع هللا 2 هرصلع

 | يو جارك ةليعأ + رئينا اف راسو يلعشا ص لاش غيب

 ريهص+ لو يخ تسول اد, لع ارح انو تع
 ١ هنعشأ كر ءاقالا زرع)اهورفش ةا|يفبامهراكل (كهز مثرهأو

 تسرب ومين م اخ : 007 ىلْنب
 0 ] دالبت] طلت ٍهاّض أر 1]اذجرسلرنا/). مرق ريح

 0 موز تا للسداد فما فاكر
 0 10 3 رّمحتو لح نار يورو

 يناس دو : 1 محبو طم م 5

 ياه اولها ساب يررام سال 1

 م اي دكر اوررتحلا ماو 3 ديما
 اور رايو جور اخو دل بابرمجر نأ راي
 ا بيرم عيبه ارش ومآ دحر يتب هاو ىييوفرغلا
 قشبام تؤ ءامنلاو ااعاربام يؤ بهاربام بوفويتب كاد هريكلاوباميف

 نفل أوم امي ةوكعلاور ترعاها رهام بيز رإ 5 ,>دلاوريرعت



 شيل بهاوخاد اوف نائبا راج مشل ورايا هزل يوما :لأ
 وجو م) رو رميا سلا راكر امرك إجروا اذكري ولمم كلهلا)## ههح خم نع

 افلح يلام ناكمي جل اوردكعلاب وار |ي !2ؤلضمرم أب 12 طم رهو ياويل
 يع دي هلوياماو اب درج تاما دع[ .اكراورخايبلا ةمرحلا وس
 ليلا» ع اسبلاروكيرا لم تالغم) جرورج هض ا ييلاراك دإوَرِعْتغ ريغ همر اخرا. معلا

 اه 5 ؟سوميو)اكشلا كلزوريكحلابوأ ى يرشيلا]جلإو متل
 لاك ولعب وهو عن عاكيلا ير اكره هو ميل ع هل لح ديلا ومر انأ رشم لع
 السمو رح و مملح علزملا :كيتاربلا يقرا ممرخ امرين لحام

 0 دي زاهمفو مز ةزفو استاهل فيزا نم
 هد يازمن ا :اعؤافتشا) وممتع ماَف :تالت هرضايلا

 رت خر اور وال جروارب + در كراج حسك ارت .هرهيووشلا بارك
 0 .ثباحتنم هاه دماج )ادار ئويلا وانك اجروا اؤكرُج

 تلج غاسر خاتما 1 .|وةيبَتتلاو 0 هكذول + هلامه.

 يفرين|والبجروارم ويري زحنموأزعنم رم علإو] انا كلزمول اوأربلايلابضايبلا] استاد هيريوأ
 ا ماو اص عدلا بنزل ا عشلاو :رئلعلاو] ظ

 املا زبادزجرلبل رعت لاهو اجلا زخم بايشلا+
 ا تاكو هنا هو + هلام اضنل] ةرراحزسممو ةيصابتار قساب ةغيحاللا

 ودوم نهر ذل يقم ناومورماللا يطول ١ ميج ماوْلاَخ
 قف وؤنعل 2 ب م ة>ال ملاْوا جروكتهتلإ |
 دوما +روكت كلو مورجاشلا جيل شن صرع لارغ عرأ تبلار ات رازنا | ويف يبل عاد
 مسه دولز ر كلالدضاور نارك ودو باطن ا

 ققاتلاو رفا: و اهيجرتفُسلا + ةعفملا تناكرام هوزضرع ةروكت ةيلاّوهرو ةحفنملا

 دقت ورشا الاول رقرعا) تقي وكت نا ومورم ماتا دسم جاموس
 مسالا ندا لل ةيبا>اههنروشثيو كالا ايادو وعما يا ةيرتزملا يايزللم

 ,ىتحعوفمل اوعي وفم |تاكتكفملا هيارو ميسي باوناتورمخإتلا رادو علاضلا جادو



 هعمل ةغلاءألم, اهوار كف وغارمرملاو خارمشو هو لب عنا | غلق ل وموُشئلا

 | اركي داع عمم توست 0 هوت يو

 2 ملا, ةضاويرح مورا دحأ 0 اع 2 بارغعا)
 الووطو :امزكاو فَيَخاًوهم | كورخامو اًفرز ميني ىَرْخا تاكر اهراّسيلاوإ

 هايبلاو اهتيحانم ماّياع افرزلا تاكراو بيحب ايزو عوز سيجفلا+

 هكا زماسلاو موحل جيحا ملال نهقاورنو نجال قل جازم
 5 ايماو متئاررغ 000 6 بارسعلاو مش 00

 هولا زةيهراسشلا تيرا ل آه اغي
 0 كرو |سهلانير ول عمري اي جنات أو 32

 طقاتيرم كاضلا تن عاد ضاول ضخ ه2 .
 0 دوهتو] ذياب موك ومو زا هلتلاوميوز تبت ءازخا مشا»|خسب هرغخانا«اني
 سجاد م علا يمع جوي ره اع هنو افؤامَيِلَوامْزَك

 0 هجري بهاد يعش مواويل ىف عمرتلا
 ضايبإ تاما وتم ابارجفر فزنخلا ويضل ضال :داجراج عاررتاب بيلا
 ْ كل كيو شياو اوئماشارعا ور اكرام مت متْعاَوعِم لور نو كونو

 سرب ارو> جرد مأمسيلا ةرافرجف اوم هقركلجبا و

 قافتشا) هل ةانزفا ل رلجلاض ابا انعام شيرمولا وكياوإ كعوهد

 قيلدجهوا ع ايار جة ٍةلكاشتلل ا يك وره ا موؤريلا + دل :حيراكرأو
 لاعراج ةشاجرذربلا لزم ث: :يزنهلاو يفوت زم غأ نر و ءاظع رود

 يصارع ضيا 0 رق 0 مولا وشت ةجاوزجر +واردلجلا] جدل

 نأ عراب تعاون ردم علما عام ضال املا
 مايوكا عازل ادازم طا ويلا عام اورضايبا

 0 ؛اوفج )بل خراكرا عيرا7 بفض ازكلازجزاوأ ازكلاربسلا بخت ميرجاخنا+ا
 لاخيؤهموطم ماو لرم حا مهزمشلا مول 'هعوجورخت ا باوخلا ا ,اكامو



 | م ةلخوومو ةمالت |ةيسلا اخآ .(ت دي يو

 ظ انه ةيقاع)اعت لوف هنو .ةيش د ازا وؤل كسل بلاذجرو دكر اصب وشولا
 ظايريغا «آيمرركتامُي اوأز د اينو اوربا قلي هزو أ
 0 ل دا كال با خلا وكت الاكوررشلاب ايم ةيشوسيو

 شون )و جارولا َه تاع قوخِم دنا هيو تاكوا اهيرضورم كاان ذا
 م ةنرأ 0 اضّوهخومن أُم ماجن بيش تيتا رت

 ند ا ا دغم رسما يدم« ايس
 ا هم

 رجتؤحا وردا رخمل اكرام حر اووشغاونم هلك سار ختي اراج عيحا وش ا اك
 وشل هانم أو يدر داو هللا نيا ,اكراج عردأ

 تاور كيا ضماراكرام عائض ءتوهإو دوو 0
 نارا قعر لاخمأ تاو اوراسيلاو | .اًويهريس اضم اراكر اكراع

 وعمان ولام ضهوضيا هيلع غرك تار خفار واين حراك
 ا ا يسع راطاللا ل حراك 51ج طن ؟بزئاك

 مهو خراكأ هزوإ اذ طهروكير الا + نعورب غناء ةنوكر ير غاع

 ىكيلاذأةحلاب ماتم تف <ّغلاو حن نوجا دس جذر وذات راش
 اتطورتسا اسحب اصو 5 ةمرغلاج ناكا داب باجلزس.ةقورعل الا

 ا

 خضأجرا رجلا لع عينك ةباقم ميرجيل يني
 رتضوت# مهجو خرضابلا يزول رخال يدخل اميعم 0 ْش

 ماش وهم اي لل كو سبعا نس تناراجر رع تي

 عروة زج: ةامح شتا +. رمي ارورهاو
 للقع موجلاو | لمينا جمع خ ابل! باو جرح | ةفزا الضال ؟ غتلإ ةتكتلا تناكر 5

 مهرس زواترلوهتقدو تلا كاص 52
 5 'ننؤن ,او عيبعم مرهلاو هروهضعل]
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 انأموْاَ- ةعير] ومب اولاهاوضا تأ ءماوزلاوإ بييتلاو رنا ءأ تشاو
 هجم اين ةعكلاو تعمل زاك اوشسلاوضاببلا ططاهر] دفيع او .ةعضو زمو
 | ةططشتملاخرام هاكرف بهشأر هزحايبا عضانلا خايبلا ك+نا شن امو
 :ريرحوه) ءاوس فلاخراج هلضرنو نم ثملاخرام فصوص بيهشارشب
 ملا عفن مهضيبار اكرام او بتشا ءلثمو روج اكرهج خايبلا كغؤاج
 ت+ازراور مل هموم يك دتكن تناكراب حدب اونو عذبلا تةصر ام حرش رهو
 | رت تاكراو ياو شو ماها ملم شب تنزديوررتوشو دع
 رم تاون خص تدا هقراجر اوم ةغكوارخج < جازرام هنراو مب علو
 | رم زر احلا تحب عزم هز رارع ةعش تاجرا شوفو
 [تشا| ءاب وصيغ رهو داوشسلا كلاحراكا ءام مه ارش ءاوشلا صلاخلا
 1 جا حال + حز ارجو ند بذر ةضلرا يوم تار
 ٍفلاغرابرمب هاوهج فش ىاوس تهلاخا »اج روحا هج ةضغتاو :مّولارم
 1 هذلم ؟.خدوتحرخ ايلول ضي أو سراكراج محا وشب ةعشما تجند
 أركان امهات. ج_ع )نيرا حاولا منودو بث ام ينفو ؤرواونم

 ومو اوه + ءترثج تاكراج راو خيبمخاو زو مشفاو>زو وشل هل نو مدع
 0 ع ايزو تي
 مليثدو مهرغو جاومدر غر ات يش درولا رع كرعجراو :يرم تيفو هند حاولا خم
 اولا ارر اهرب ًارصرم ةوخلم ىزحاوث# >اولا ترج هنيراخ!ءاو رد جلا رضع رنمملاوهورد جيغا نر وعبر خاببلاو اولا رب مشتت تاكاداجر فشاوجي خاين
 كما ىبركتلاروكيو هرغم عصارهور ٌحوُشأ هلي و مهزع راو ْمَكا) ةاهحضلا» الضونموموزهجاج وطار هجر خايب لو مهزخر اكرام حذاص و ضاوعج قيل خل ناكادضلاغأ عض 7. غذا ءواجارد ميو وبه وهم نست لع | ذيش
 ا ىض|افّرك معها راكراوراكر ولو ) نبلابا مروع تن ءا2>او م
 ناعراب ةياميشلا وس ةقيركلا التو باصترمد | و ةفبرك وب تناك ووش
 قم ناعرؤلما مو اوه ْمُمَهاَكر اك راو وس ٌوهومه ًحومف هوضك قعد امس ل



 مصورا هلع الر ا 6
 لاف ْرمْياف بالك يطتنلا 0 ! ماجا ليخماوىشيل
 بعل 4 بص مرحي افردعلا  :لجتم ورب الا بكت مند عتست | ملك مكَنإِو

 هبحع وهف هحوطج و ضو يامل شوهت ز لدم ورم تسي. "واخ
 رع ازور ول: هاتي هةرؤطضرعرا صيت فاما
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 بوجود وبخوج جوا هنو اهلي مريع روض ار رخج ةرّججلارو ءدزلاولا املا

 ممغنم متوببو هتولبوجوع اسمو رح جواتي الا راما «او سيو اهيل فاسو هويت غنم
 طلو هترلبو هترْملو ودوجو ةنكربو كرمزتمو| ف يمو هي هيرضعإلا ؛ سيد ها مرمترشهلا

 5 ؛ سن اكءاغج ماخربو لبكس حزتل اجل و نفمزؤفا مودل هيشانوما

 دونم علومك خبر تاه اعز تكغرم عارزلااميعبت او امد هتكلا برماتكم حف

 َ مجفرازعأ امهم امهم هييعارخ هو هديك هراذلار اهتحلا كه ارضع ريو عتارْشا لو ءافوم

 قزشتتو خاوجلا عحفتت اميرنجوروزلاطلورخا ئورتشر شهلا جه عم فيم)ل ةناعترملا ويب م هو
 رضع رمامءاعإ نو استلابعو ميما را وهأ ميدو نخل تاو مغوظل حصل اهل نو عولظلإ
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 بلع مرتب عايزلارهاووربتر ثمنا ونرش لارهروضخا كا هيمو هلزيخوشمبتكلغو
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 ظ اسعرمت و ماظخباعل| نمور الر اوهوريعت كلوب ظباوهو)ايغ)بترووغلاو
 أم هيض عاف درخو اهنأكروت رز ادا لنا ينواص كاكا
 «افيضومامينيف؛ ل ير و ذم :.واهروتجل ايا كرك سناك
 فول كعب هرج زوشلو ثلا ميشو انامهياوتحاصاخخو هوو يبرم

 هضولا فتم هبه ِسْحَمو مت باهل[ فاما معشر جوا

 ةدابجنإو اهيحف عما و هضعلارخومتعو اهم ةلذو ةيابحاا غجا نمو بشؤشل الشو
 متي خم +رجانل) عل نشل و مّمشلا تنم اهيوو دري بجع رعت يحتل خو

 ىيلابعو مفسر بارك امهمو اًركُم تبنجاكتل | هي اجهل] هضم ةذثلا يؤمبعلماهتحشذو

 اوئرحا ميلعو دلنمااعر هينا وذ ةطعاورعفا, هنا ةيت الل

 نادزعلا ماو خمؤدا مع بيؤغلاو راوغلإ م مز عرمجشو هرج ارقرعأ نمو هياط
 وا زج رار اها روبام اخ رق شل ال نو هنملاب +.ةموعلاوه ْش
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 . جوملا املا هب هاربا وشو وش ومر ام وؤتحا لعمر ةشيوأ
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 اهلوضم هيل غ ولا ودع راك قتيط الا تا وكن :ا)مونشلا اوك وخاركزلاو
 0 د ورا اوشم جور رت وسر هاشم رم

 نسئتشلا او ٌظنارحءرركذو أرجل خل اهم كيوي داو ته وذعل ي
 تمر من ءراطع عضم ء نم تضِصب اعيزجو داش اردت او واتا رم وزع ةعهرر
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 | ارتفاعا ننام جاه ةبحت موش ءاوتب ءاظرعر يلو هيف

 ٍرلغ ا ؤوخلو اهنا ةلخامتف رو مههجو حرم | تنذا راو مهه اون مَ كنون تا

 00 الط هيون ا دهنمو قتجا لعمار تيووشفل ال نو: 4
 لوس ورم لوومعوم >< ,.اهيوجو ءفيناوذ ير تي ف مين ارم ره بلر

 رحل النايل | .,ئلاسإو ا مضرعو اميلو تيفو مئرم دلاشإانزبو تعاامع م



 7 م د و هطامريكولاب ادد
 رصسكإم | ةعافاعب اهلج زءأراخعألاو

 ريكا ىلا ته رص ام لمربي | رهتمصقم

 _ريصعشلا تانمو هدو «يقاحو ءا ناصف تبصو

 رر ف عا ينمريباو اضم هيعفومل بارخلا اهو

 ا هتمامتت نانو هباطخ .ىهتجرهتبكاو
 ريع ارع |ىعفوم تنم هل ءاقلا منع تنفتو

 ردم 1 نو فنلع متو
 ارك وو
 رشم هز فم ذولا م م
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 دعو خامرلاوم خولاو . يختل ,اهن) مومبو خامرلا ضخن هتلارد جلارماو لج ةماحنلاو

 ره عنو قيرلا امكمهر اهدنا راب ابتكر اضيلا صادر افرع راو . ْيضنا ءاهسأ

 ب مرمي هم هل ا

 دولا و : خيا 5 هرم دا ىو لسا ظ
 لب ياهو دانا هيلع يييز تا ل يداوم اين ادار قاتم ا

 'مدزمةحاجن لاو زططلاو ذيرلاو : هيربرم كور لع نلأ | ةجاجرلاو - .ةماال اوه

 !هالغاورب رجلا للا منيا اوه)افيورزبكتلا دو عدرخ هانا مياوراخملال ١١و غيضت)
 وه مهنإ موو اشلا ةضغ عرف علام وقم حلاو . منا رامدازيوهوءافعلا روض هاهو
 عم وموهو هيرربع ما ]اخ عيطلا ,ام| مون[ متو -6 »مر فترفو ةهولاب اياومدم ع ! 0

 00 ..بزلا بعاجستمامهوراباغنار يونا )| فيم طيولارها,؟اخلاو» ..ميجاارهرجلإ

 و وملا |,امهارم اكن |ود 6-2 * مز رخو محلا و اصر وهوويكرلا طنا غم

 تاع رالك لاجو بيرتعضومل رز ل اذيو ميلجر نزح خارمرا ,اجلإ بفع تكر أ ثيح |



 اميييوهواةازقتوامهاشخر احوامنأتعفرح نيتثوولا و اع كرو اسممجو «الخرسو تلا
  َقلءرِمأمو عه متلا امل فضاور وتلا جر العا ملا امماثرو واما امر ,اوكو

 ناتزعاجا نر رولاؤطحم راصخاإشلار كحاب امناتجفحانماو يمول م او ون ]

 ريل زج ةوراملا مريتفالا عضوم امو اهنور عع نزلا اجتتك 2-007

 راكان سالك جر اكد ١ .لفصأر ايداع إب ايراب»اهل)و راتداكلإو رإتامخل)

 أوك | كياعرتزا هاه ركرنم راضامتاو ةلكاشلا طياز ارم ايم اهتايداخت

 سان اننصع عراقرفنلاوريكرولا ىكهو رامكعرابأغلاوراتلبرلا امقومماميلو
  اًهلااغيَو زفنوعو الا الغا +اهتن داره رو املك :.دارمخ ام جورع ًاضتإا» زذهلا
 :ٌغلاوُرغ ةلصخ]كلو حمم زل وو :ليصخقماولا زياًضخزختلا جو زخغبنا مت تلغلا

 1 تاجا اقلام م د ا وا

 ظ 0 ليس اهيرطاقل ايو هدنة ,مامهاولا

 ناسف اكييراكلا ينو ووانملار هورنعضولاو» الصتمازالمغل!اه«وراغ هج

 | دو ةتازلا] خرملاكشلا عضوم أمعوراعيظولا معا للا ؛ىواشتا هضامونع
 طك ويصولاوواساريزعولا وم ةس او اهلك جيا يشع ومو مباع ىيضيولا

 ْ ' ةكاعلا. : يكل و ,اهامسولا هرم طل اتباع وراغسرو ر اعينكو ا

 ,ةلقاوةجامزو لسا : طيرلاو ءروهضحلاو د حرحل] و :خوجلاو ء ءزغم[كّمل]و : ءمهسلاو

 فارغ]و راو :تاضقلاو : #0 : ةهاممعلاو م هماطغعاو :.(ب|خلاو : نونامضالو راو

 | رمك ؛اطربولا مل )فير 85 داوم ملر 77 ا نعاو

 00 1 يا انجاب

 دارو راكم كود ئ

 ريمتا 1 اكواد + م ” ,احوسلاك بفاو

 ا راو ازد تان



 ( ]ماو بكادغ اغا رخل اوووي مب كلانا اجامل ةرموامترخاو انأووضرغو
 0 ةعرم م هتاامامارتعأ

 اهاغأ ةيجتكلا وكرخرغ + 3 تنتاك حأ ٠
 امي امهالعالعرا تذبل يا ل! زعمه 0 ةكتاضيرسسلزلا سا ظ

 لافي دلو ضع مالا هيمرميلو هّتكلاب الجم هّبكلا ىرمكي كم راماهكرصيناوراتمولا |

 روْؤ اال ايصخلا] همز ساكي ا ئاذما يكتم بس يي ٍدواَضْنا فورضغ مل

 '"ايرطيفا رفع :وءارشع هرب وزجاج مروا هزيل زل

 لج اتم ريرضعلاردو يراتنلب دال تيلورب :عارزبل رف المل اركوُخعلا ردو يراسل امج
 اي ما ةعلرزلا و ءاعارخ هقويمجو 3 كاوهرماسملاور اضم را هر ا مكعاهيوزيجتكلا
 يو د عارتلا ريبام هيتبكر ضراْماهداتر !2أههو

 ا 00/ةسنرجاءةتسط# م يا
 يو بزي جا مدرب هنا زهر ءلتصالا بق لكم :صغاولاو مخ ونوم
 رنزورانسلا اّمأو خاسر ابار رثيتبكرا تام بيضولاو ]و انف يَكِضود ا :
 ليي او ةرا اخس عصرا لماع مدا ضو ا

 ةياجارمتس غشلإو زج 7 عارزلا ةرهوركتلا+حانلا منازافيرضتلا ونا عارزلا عوم بتهم ؤ عج .ارولا ا> حاخإ منا )اف !عاررلإ +
 عشلاا مور اتثلا امسورانإابراميك اذ :اكريعارزلإ روم اتفاحا يور كم ؤلاربلا و

 وصل زيا واما خشن« عاش داع عش رينا ةرراجغلااززج
 6 ا ةلوشا ضن دفع زم نتا ديو اا تبارك

 0 3 ار اا تءاه هضاب ْ

 00 هي طاطا كا ةا

 وو 0 لا درهما



 اميرات انلالا موعجلاوودو مزمار شب مازدا هيلع ضمور: هلا اهلا خي
 لإ م ريفجزللا عج عراتحب لاو خاوجل اهمويريل م ] بيه زجر درا ملا ميفع عضوم
 | رش جيراوميو عولضلا غيم او هلا ضعنموسويفجزملا عجمو بج راو
 ءيننضاتاوحا امهعفاو عولجلا) عتس اريل | ٍتراحظلا) امكوراج مفل) عالضا و
 اراتلكاتيلا ا ييلتو فله اوعله اف, ٌئُيو مما فاه ]وميت ىر خلوا فاجا

 ايايلترا تلااراعلخإاوراتنباولا املا بذيراي خا اورئن صان يرنفلا لمت ءوعيم
 جوملا اهل افي تاج كم حيراومو عوضلام طاسوا#عراشزرلا |مل]اغيوثتنساولا
 |0000 لق وز ديني ابار اهنا عوللا]و ماوفو تامفسلارسو
 | فتلك اشوءاشجرو ءوفو ءتزدو ةبفن نصيوحور:ورطبلازر لاخي

 دهبو هيوع راج هدكاش ا تماورنز غ)إور يصغر يبام «اخجرامأو «لءاعرب هبفاشإ»
 امو ةقفرحاو بج ارم اق

 ره معلارهبو جاجعامررلع اريام زاعجلا | تءاراهيبن احر يشل امنت, اهزعيرابلاحلا
 ناتيجتا نع تدنخور اي محفل ميلع تمض ماي راو فإورشرك اههجرميل اتاثدو جا عا
 لشجلاناو اشير طااوميم عك عيبجوضنلا اتهام ءايلحاو ءاشيبو هيضنرمعلا بفعو
 هبثوريصق ري نلاؤرغاجراليلحارم الجز يلحا)1 ماو راسنا راء لزكوركُزلا مو
 حا ةانم+ ةكراشيو يلج ملجأ وسلا جرتع ومو كرلا مار لارض و زيلحإ لك زلأ ر هدب
 ولا ةكحرنع مف عيكرلا صو ةضاخ عبرا” تاو ةروكع 0+ كاشي رادع مكة
 هي رجشلاا ]افيد صخت ارجو هولا فوج وح عضل ا )افيو ةحضخلا املاافيا
 مايو ارو هنا يوو مل از عريكروباوذتلوعيو مف فالرمخلزضج +يراتض ربا
 هعضحلا العاو برا ةبنموميو بصلا برهْح عش علا و ريعصحلاو ميفحبلاو م اموهمو ميول
 امهر (نيسحلا ةركحلا دو هتوكعرسب برك مام ملغ ام بنزلا عم ءلوساو يهنا ملا
 ازكاس عش ميو (فزلا بلم وم بيبشلاو بنزلا ةلباس ]افي بنزلا ور شعمو بذلاملكع
 ةيطو يلإو ةص الا عشرع بيبلار | ةغقلاسارنع ووخلاورطناباب والاف
 امها ذع يوكو ءاجت زي + و وير مولا مدافع ]مقوؤيخ 5# كلا بز



 35 ولع مرا تشاك يلع | هلا قات غامرلا ما ةماملا تيتو هْينْءاَبْ سو مرار
 0-3 نزركرحفورم إل دقو اقلام زمر عباس ةفلرم او وعيو هو دوزيملا اتهو ْ

 نموه هيضاؤلا]اخيو بير اضغتا | و ْماَودو رع تبنم

 لؤفإ5لعو مموشيخ راف رع امل م اضمل| فدو 6 توب زوفت جللذقوو ىلخللا

 لافو وشيخ جرافرع ا قرم ولاؤساوف اثاو. مسا ينلا بزانقا يدا ماوطلاج
 لسا يجود رطخاشر اضع ام ةستقرم ارافومجنا بكف هاون ناصئاريزوكإ |

 نسر اتةرامكلار اينللاو عنيا رشم قدرت الوتر مدير

 ندا ليام ةضلاردع ارنا مري امان انا نايا 1 تقول اسفر تصمو

 0 200111101016 هلا عمجر ايمو
 دلج ور تسمم رك زوكأم قزم ورم ا جر اأو أل عاش ءامكش

 جملا كفو حضوم اس يسلاو قاَسِيِس نارّصٍه و هججو انحتصم ءارخاماو مهناؤمرام امو | ١
 رسومفنع|جساو متبل انما ءنإو ءا ميلصو تنل فنع دو ءاطقلإلارتتملا كسهوأ قولا
 ةقييلا :.دل) يف بكرلا ةماملا+ ِنلاو وردا لانيووثصلا ا ددصب ءاميطانمإو ببَقلا عضوم ١

 يري تمموميو ةماملا + بتم ا همكلا وس |ةينةفههلاؤرمإولا اهؤوك هلا ةرفبلا و حو ا

 500 عاضتلا جرفتزوميوؤوخ هيو ر أصابع ماك ارسم ام

 ا اسي يتمم زمام بام لمت ءئارج اناوزيلشنلا
 .نوراصممراش علاو كضلاورع قتلا جرم موضلغاو 0 وللاو
 لود حلا حدب ةجودو ع رزارسأ /ءونا رافال 01 ار يكنلا

 هومومو هدلامل[ونعلا هوز جاكلام اموميو ءتصخؤتعلا جو رئيويكلا عؤنعلاز غم
 6 ]وم ىأعلاو عزنا يامجزكوحلا اب خادم دلو هه دواسر تالا ١

 ثيم جلاراجسرافءاموراجورلاونعلا ةووزبلا ناس لع ريؤغتل ايزي عيش هلع
 11 فه مج ف أو ب ل ل

 ريما هثوزلاو قنجلا ركمورنرضحلا و غتلم ضرع امررحلاو زوزوس ودزوجو كرصوس بو
 و را لحلو 2 ارحفمر هولا زوحو مازحا حضوم يلا يَرْضعلا

 . سلا ون دع فومو اه نكبر فوفو قنا لزاخيرمراجلارعفم لجو ههضو



 ةضاخغإَو ويب يقر كروم ءأ لَو ع+ عيشلا هزاز عوامجق ا يمر دطيأ بهما

 .هنع هولا لع مؤنلا و وهشمو وم + هي قتلا مُر ْمّرلا مف جيب هقاش د بدصُتت هرقل!

 فيو .هخرمو هنو ليام راجل وج بيق هزخ )عا كتاب
 كونك هيانعؤكاركنإو يفند مدعو تمام + دارا عيجو مت

 ْ | ةالكواءالتمارا عن ةامأوا بحع عارؤسعت نر اموُمأ مهلا خاجزكب

 رضزسؤي نسياكو امم ْبياَو احمر امم المو انجال جير جإبيلج ةلعمت او

 امس ما را ا ا

 يحط هه لازما ديو و ديو تسرع 0

 | بيلا يال تخ | مرزضتي !لزكو ىوحّتسلاو ةكوغا ةلذو اج ماوه اعلا اوضعم ثلا
 روف هوجؤا) يو طلب ملكحا تروح فلو عام تساام 0 + يره أبلإ عم !عمرش يشع او

 ظ 2 ءقناروم ٍبصترْم فب هيلع

 ظ انادي اا
 أ 3

 | ا 7 ب .فحلأ 0.
 اطيل يسب 0 9 تأزبم ليدل
 اًوموايلعلا طرولارمأر ةيفوغ ]و ءاتجقحأت مو ءاتبجت تاره + وررإ فعلا!

 |0001 هاوس ولو «وزارعخب ءافلاو ما فدا سووع مترا ىلومأ 58

 1 هيتجاخالع) :] راجفوملاو «اجفوم متأرمه و + :ظيأ يرد: ]ومو
 00 ,ىهننم هتأمق لو - هوم موطلا كو عضوتيئاكلاو تيا تار دد +

 هسا هو ءايمهتم يس الزب و )اقل [نرتملا عيورج قيحو سوره وت لاح هأ
 | ردا ةترصر ومنا كنا يعلا هس وهو ةبثاكلاعشرهوة زم

 بصور ةنيعإعإ دل 10 0
 نإف درع ةعرلا فتتكيو برت]ىبنم فعلا ةض اخ شل ااا 1و موقع مو تارك بهي

 غاي تاما يح ومسار 2 تارش# ابلع فلوحأو" و ا 3-7



 1 ل2222

 اهيا معا مران لتر اب يقرع نر تتار

 | قلب :لرسملا حار ارا عزم زمرد[ مهرع ةيوززلا دا طلتك مجبل رخلج م

 :_ تاو ص دوبرخ اياك اهتمكلب نا ا

 لافأاك ٠ اعز يعبلاعو» وحج هزي ةيازيكر ع منع هلا ضرزج عار شع عموم و

 يلع مازعلا_ ف وان اي اًهصاوم ابغا او ننال ل لع اشو هتالوشير

 | اسيورلعتاو اصب نلفو تاعك لافو از اهعاو اًمصاوَس اوطعساو |. أو مقرا
 دلوع مامن هيل هما جر شعت ايست السل ويقل دوار عن اروزلن ارئاكورأ و

 ينانتعاوا مينا لعاجؤخ الدرع مم اه] فو: .اث بش ضأ وظف فرم رخال أت وامل 0
 | دل ”لماجا و أمي تو هتلا زدهؤلا اهياعاوجلمتاءؤل ,امولاوعو لوُخُصْلار هزفو

 بأنداإوب ارياف رك ماهو لع هبل داوم هال طر اجلا ربتر منا عه كالو ةلؤفتاو
 امنت ابيار غال تايووانيحأ 2 ]م اهصاونواشارعناوزنت اور كما

 !:الاعت ةياراج زمانا اوعي رسم ريفا: هو هيلع هما زصزا ف واهتئاوكا
 2 ارضفابأ يلع ور جرار ةازحمم 2 ناهز ربا ملااوذ دوكت مولر 1 مك

 دن ءوسنو أ اههوللجوز ؛عااوثرك , هلع يا هئالو جوزك يرافو

 فاه رادو بعدا وما رخال فوجي روني رئيغل اهو اجعأ

 | ونمو يلااندشس اجعل :هياززناذأ م ماوراحت|ومالكر هع) تلو اسرق

 له اماما اجو ا اثم مل يكل
 زوهابو المنا َسَمْلا ابد ارم امي اذذاو أهم امل اهوارعإ مي تلكم تلم ب يللك 5

 :لخب» ذل ةركمأَ لع َو يلع د هينااج عشر أ ةنع هفأ عضر لك ريا .ااهإ بوكا

 الاقل زوي امائللشتا 0 اهمال تاكوزيختا] ع يخأ اناجؤل كفماهيكو ْ
 بنحت اهاهزمت] ااوثتأع مجدهلء فل أ|بقزاقة اما اهو ١

 نأ ري تا 0

 ةمرت م2. عر شي تيل ع مول ا 1
 ظ جوه انجنزف اهاجوا وسي[ اكل اهحاج او :ككماحت دنا لون اعاو
 :ديلاوخار فوتو امْهلع نافعا اك دش قاتل اواحب ءانتغأ) ١ اهنوصورب داماك

ْ 
 د



 أامتما انك هئيفتاوا عننا صكامل اوسأم ايش ٌوضت مال هم 2و هيلع اجلا عرعتزلج مما

 اجر مط هنا زنا ماكتاورما كنز امنت ايا ايدل ,اكإ

 ياك ميش :ضاو] يلا علا بغرأ 0 ا كه
 لع ريمأ وأم 00 أ لا اهازضِعُي وال ييخيشتايلر اك ناوتحا سب اًبخعو

 0 اراجم اهي ارك جا تنيمارعوهنيو

 بع وغوا هي جو ماا سنو الخلا بلعر اكزفو | لاسناٍداسّيرمَع اهّماو

 مْيِلَع تلا ط عضل ازا حمار ليمامهاوزع هان امير فهترع تاهو أمد فوج لا ختش]

 - هيفا هيآدر اجرك يسقيخوو هفنش حطمت يضرم م مافب مضيت ماو

 تهاعتإم حب مول كلا كب ةلزا فم متكضارفأم ىرل] تعض اصح

 دل هنا او قزم «ا ناتج خان ان درضر شبع بها صايص 2

 +تاعزف زن ةجزما طيورام) | ضم طيْوُم هلا وشر طواتل اخو هب و : ظ
 ةررالن مج ة رخأ هلك خالو ممزترأ تدر اوفا اتمل اق مكيِلَع نلوم تلاف ميك

 0 ل ةنضحل ا

 ' سَ ارش ايز يضج هب أ درب نك مهي كو هيج هيلعؤلح كلا بدرا
 ةّطداللا ا المل زيا ةنلا كاد .«هخ

 ناك ادرج بصي دار دبل :مهازاقو اهم نت كا رمح+ ميقا حت
 | هسا لليص جام مت عيفضما م ةرئإمام . مبيع امن منع ةكذيل برو أو ةنشح

 00 م

١ 

 ل فرو لم اؤحشلا )وشر تقم تاور از 01 هع 3 )ابا
 زم لاربع وع .© : ةنساح ةح ,ملراك هيبمّفيِلع جاكم ههأل يس باسو برأ

 مهوكأج ريح خرج مل راك علاض نار اهو هيلع هذا لص هنو تهاف هنع نا

 | هلع ]دهر و تمبلر اذ رم اع دا ةناأ هام 1و طا

 . لقيم شا زيس ج]تافيراا انا ىج هيي ماكجراتلا طمع ذلتعم قمرام سو ب“
 اهرتعزيخاروخل يل ناك وش او سشا] فيو هكلعامخزج

000 



 سوس

 77يوم رستم بسس ههيسيمص# وع جن ادم

 .ملاسملعاو ,انهاتترالع يلسملا ممم | ميمو اههكيتراو تلا ولو ميلع مها د هيلا و
 ركل ةبعر اكافمأ ادوالعاًمّرحاوذادز اوذل +ولا او اصور جاور شما مالا

 امداد اقوا ماهبتهأو ام ميِقتو اهاتفا») جاماوزجاعلا ؟ييعأو من لارهاملاو

 0 نيومزرهيم م عمماول عاونإو اميه مقلازعجا ك ]هن ام اولاغو
 ماهويضرنع شملاو و َئَماهحرشاو ءايملا ضااعلا

 .اهتّرشٍع !هيلعانش فتتزيلفلا را ع ازاوزوا جنلاواّيإشلا جاف مكيراكدا الغ +
 غايوشلا اراب يعبي ان تارا ةزعاعارخأ, ا هياتسفل نزييم

 لج درجاك انصار 0 م ع
 "نرحب دموب ازمواتللغأ درغال لاب كوت هتلامباسيزإ ربا ذلزكو
 مباججتو مجالضو ميلا ةومصقر كرام جره جلارأ ملارا لع انجف وم مي جشع دل ا اليفث رجول وزعت
 دا كياعاربوج موجب د هرضيو]كيرعلا 8 : ,مزي هبجاصرو جراكرارلعو ءدلعو «>ازو
 موكاعزضجا ارو ءوحل او ٍصااَض اًممُرَُس يامن وشانا لجو مشا عرى او

 آفلام املعو اهناموزيع] ب هات درا جاجوونع الر ناوزتع]ميوقأاك

 رو قع زؤ اجو وطكمو وأ زلوم !وةمامأ وش الاف اردن 1

 7 اد-لسإ

 هات لو فو ايان هاما سسدا رود نمر ا
 مش تميل اخا موب 0 مثلج عين المواتر انملاوزيلإبملأون اوناَرو فهنرزلا

 لينا روشكبقريرميزلا م معربزيربحاطر

 ريو مام دال ها ندع, اوف ةهل دمتاوب ان العوارض ادا اغار دينارا عينا هالي
 هزم البر متر هد يهأ»+ا مموج ر اكو - ةيف يعدم 0

 ضف فلاثلا بابا
 امينضولاو انؤصو .
 بوحتلاوأبب ةقتلأو امل يمه! زحل اب ءانتعأ# مر سلخ )وق :) هيجان راب

 -.ماوتاجاما هيرو اهلخج+ج تدار ؟يعلا «تنآكرأ» م ,اتتاتواشنو و الع

0 



 سخنه اهيا اوعرتزهو راها وقشم ا غاااملرم متمرد, «ااروانمام
 00 يل ا هجن !ةيد اوعي رمهلأوام ةملسل مام

 . اونا يورو ئزيإع ف - ميك | هلامو لها ميلا ّبحا َنِلَعجاَف

 ةيعوتلاةرلمقو هيلع فلا حمفا ]وشر را
 ماما انو نك داو تاز فرع لاه

 ,ضيؤا يول ةيوف ةمقل] به رد يعجحراف زيف عم يرام دج سي لاا
 وجال ل لا وناضارتا امهععو هنأإ يبس رم وانه ا جؤعم] تشاعروشع)م

 ْ مام واع 0 ل او راو ربع ايها عو تملا

 هفاط ا وشر عت عمترت :ءالإ 6 >ابع ع9 ر بيهف خاوهع ةفدءط مدبب هناإ به

 مة يهخ ل يفتت الد هش اروع يحلم ملص رةضيل تملا راو فيم اسو ميلع

 ا للا اسزموس نال تاريح او قرإم)افءذارلصو هيلع ثنا ط تع و تعفو
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 مناصب رع ءا هيج اصاقؤ أ دا الشتا ىلع ميِشل لدم

 ا كو روث :ت) يأ اورو ةوفر عم تمأ |امسنإأو اورعا

 يوما ةاانمد لو لع ا او ضرع «ركيكخيشلا ]منو لنا
 زوز يعسوو اموات ولاراعيشلا يخعرل | وع ا ه2 55 !موفلع



 , فا فاما يلع ا اعوغشاراووفرابل ارغبلا ءائاوُسر رولا غرة دز رام
 انِمَءاشور ايد« اجور ءاسرب امماحا عار جرئ اش هب ةلووتشام ةاشدب ملعب أماني د

 ريفا ةزعرامج هنأ عز يضاف .هيب حر ا ملاو تشاو ل راكب مكمل لا

 نعواعلا م عممحب زخارف جمر انني تيملا وعلا م كيلا ئايرج هن ةبغر ارو يح بص

 لونفيو يعي شاب جي ةيحم خب لو ا ي]وااف سار تعمم
 ١ لخهلا ميدو ةيصاخم .ال ديلا يلع هلتإ ظواوناخ ةمايقلا مفيرازبتا مارب تسرق

 ميو ةمايقلا مرج !!تافوامءام وا زيل» يجو 0 ةركلا تتاداجؤلاءرخشلا
 هلاك ةقا]وهراقااف هش اع لو حافلا وا ترم :ةدرلا هنعرب 0 الْمامءاَفِب
 قهنناوابيلع رن اعماريلُشاو :مايهلا مود )دعت ودا رردلع 0

 املس أوم مهيكزما 2

 ا !جهرإ ةارسصعو ة:كملإب ال ةنااوه داو يحارب او سس اجامل عزو
 رخام ير أب ذو 000 رسل ال كالو
 ماسلا لإ تراب زج دنب (مهارع يع و - مطل عيل ساذج

 نإع عتازيبس در خا مكيروم مايا م1 امم! اهحاوفد يارا
 اههكرمو ةمايشلا مؤ هنيز اوجد حالماملاوبأو نوال ياهو را متبش ظ

 نامسكامس أون أو امن اوراواه اكوام رواععوب فىاعَته راف اخ مو منو معو فيلا ياها وباراشاوراوات القرا وامغو خواجه وح اي
 لافرمؤتلارع يطمكمزه درك و تسيل يس ةيصحاتناو ةماقلامؤ هدم هنيزاوه

 يش نإ يوان «ةرت اذا وزر ين)عورحنا أ ةيمان !يايالخ
 ١ مث هيلع لاظ ةقازرشر ع دي 2 ةو هيلع هللا

 ع الح هاو كد ةينغ همها «ةسيرا* كاز بم هلو لا
 ةوروءدرو معشر اع هتارغوبارخنو هلا نإ بم + ارو متم علاق مادو

 قعشارومر) اف لان عافبعلا + سة أ ققو © معا فلا موي من ا

 اهشاوزاو اهلأوئاو امض فياكة فر ةلام وي كس ابك) بت )عر ملا امو هيلع هللا

 . مم ننلشنالزناتل ذا عدس 2 موي هارنع
 لاه جة ضو يغرم وهو دعك هن أ غرر ءايوموصر هرم ريل ةغإو مشل تاكا

 )7-0052 , هي هما تجد



2 

 واه طي ارامإي تاتا .ىا تل شايقم فاجر لزم روز ْمالْسْنءامْلَع

 ا اير 0 ل اتا اذ اطا هوحإ نأ ازيم ةيزجأ

 ْ أ تانأب دو يلع ص هلازوشر هرإأ ف تمايقلا | مويم منا امهر رو ب

 صرمزاف؛ 6-6 امو ءاتهاضغبتز فو "مناهنو جوز حاعروش زاجإ نع

 لما فا رطسياع لا قام وثب خيزا_مزخيلاربوع)ا_فيدروامنضو كروزجا نع
 ا ةوضانإا الارز طعام ركسلا وانا أ 2 :كملأو رو رماه ةضووأ عوام ةكهراف 20

 رمق اهعابصرخبلا ب وعل فاك ةقوككلاب متن اعريزمولا ممارأ ناار نعزو رلونا ةرثكلا

 الاف لاق رضاع | مرعموانهزش كبك ليو نكات الت بطاجوَّشن

 'لوثقلا ل عز هاو ا ةسبخأ :و هيلع هللا اص هناا ونمر) زاخو اليخ رأ مهازومر اءركم

 وخير اونصولاغر دك و ل ءزحقي ب كمر أكف ةنن ةنجامم دل! (تاجرّرلا )مّن امهم تانارتسحأو '

 ا ا ريخإممل) انأو بم او بعدد | اا كوزلا انتا

 < اًءاور مضلع رباماشأو زج ميبلا

 00 00 ا 5

 يو ماعلا روج ف و 0 مراتغا/ا لو

 | كهارفور ,ابغل] عفت! دفن عبر 1 ةاجاهواوضرانلا يواؤا امزذ تايرولاو ةرغأذأ

 (روقكؤوأ يوكل مج اراسنا#) ملمع ,اعارم أنار ءاهعرطفم و: ئا مجرب كسوج

 تم تيب هنأ هيوأ در ازا بي الع هامه اج ساب ماس جاشيامأ ثنو

 سصّرسعلز جهر اتم !ةلاجبا | عراس د هيلع مشا طم دا]وشر امِإخَضو هر دع مين
 ديو هما ل لإ د هنع الضو هت اجه ازحارأ نيمار تمنم

 01 ا ء]ط هاو هر اسمع سما
 ا م يدر فلسنلاو لسمو د هر اخه) اور ثيويعأ] نوشو

 لاف إل ءامو تنومه 5 ةهأن دلأ ميرا | ئيحأ اهضاونو هو ؤشم) كل !راصو هيلع ْ
 ا سس سس سس سيل تس



 لا نم الوءالخيو مهتما ب مت قام وو امنورتتاو اكره :داموضب حلم مهقايوذح 2

 0 لل رش اردو راكم هئازلا ازا فاز انيمرتل اع روم

 م اكان ماتساملم + نر فلز روغا عزو اتم بالو عاب
 نضردو ةكيدر رهرج حشوجام أ هلتقرنع رصارعا ةثالماهنسر اماه اهفانعأ

 مو هلعتو ومع رح !ريخإع ىلع موو ري شخ
 ءاهارنتلا كرمز ازا فاولإوورهرٍجهرماضخبر يما ثجاتتو خباولا
 22 زم قر راما ضوؤبعا تان ًاولاف مال ْضا]و غالخنا| يلع
 كم ةةيزيخا تيزك!اف منع دما كر عرب انيعرجارع :اهبضو انمكرو اهسورم ]ٌواراكج

 تيبلاموعاودلا عذب مالشم) يا !رباعز حوؤع ههلار اة ورشو هلا
 ام جازم امناوا عت هاو توا | كرد د ارمت امترمتم خا لاعت تجاراف
 ممل فلم لال وياي تافاخؤم اك جاجا 3 رنج زي

 هناا ةوانييح اون مدنك اج:تباجاام ؟يضلارخ ليرم 5 دريجضراممجو !عوم مج اع اي | وع

 له هريعاشا !ممكيا كارما ريس سالما رز ذتع اجرح ومات الخد
 0 نا الان مادو هلع ةخلإح ةقارضيإل زب لع اهنا

 لف وعول نال يص امر لجو ما لوح لا رول نصار
 هنوطب خم فلكي ملراك ميدان غرم جم ءاضرعولو رجا اهنوضي) فرت ميا
 الجيب م ماوس قلااماو اهلاوث او اوزأ +يج ايت خوتح جا امون زميل كيوزجا

 امالي زو هلع وس لا اذاو كافر اتيوثمخ جا زجرت يوان كتر أن امس
 لا يما اروح جوي ورم غزا !نواَيصبواًوْسأ ظ
 رس امون اهيا مو رانا ور جا لمة !ومْيلع فاط

 ميلِع و حض ااهراّسن )شيم اّماو دفا ةلرغ] هيلع ةوفو تلا يبس دسئازنغ !امراجؤلا
 ىب جاني ابازاكزفتشا نب اطالع نيدو لع موو و دوز عرار دماماو

 هليخ جامجارضرعو جان جلاب .ءاق جارك دو كصاوانشر حالك جوذح انجز رخل عضو كلوي

 .بايقمدج هيلعزه راديو هبحاص وزني ننعشرردارجا ةثالث ريغ | هنع ساه در]اغو يلع

 بيصير موجو ةمايغلا مؤ منوم عزخل يو مطاواف بيا 1 بدو ايميلك
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 ٌىراغلل ديس
 يب هلم سا ىلع وفن .اعيشلار اهشو راسو يلح بانك هدلاءاعر ا

 ة«ةوخام ىلوالازاططل عت هيلا رم اثلا مسفلا عن ةيلحناي ظنلا تنعما !ذا اتازاناو عاسلاو ناي ناثلا هسلاو ماعلا زوال مسفلاع سف ىلع موسفمو م. , سلوك الو |نشر رس الأ احس سلا باتكارعلا الع ب بلا نايريزه اذ امار ةفيفلا

 ىلاع هيازْئس (اؤم أي م ةيلهاز كل عوزوزماةياننم فا ةناقاوايسال ٠٠
 هع اههتلاووصخ ب عئزام طخاو املكوا ايي ج امدح «ياوبازحعب بزح ىلع نقاب عينا رشم
 | ةميلحز اونع تحت انمحيت عمزتملا اه نيعرمهنز أو ةعتتلا زم ناغلا عملا تس وهبو للا ولعالم || عم انجبت قيبطنر انو يط موقت ىلع انهف و وتح هيلا انجقرف انكو يام مال زاكاملو ظ هيرو حفلا تاويازجهيزم ديلان ابا رجا وخو نع
 .| لوالوسفل زم هن لويجر رحم م ةفيقحلا ع هلووط امك عر هبسنتزاوزاعج ار اعتب راسو

 0 طلخوزيعهر ا هعاؤمل اضيا ميعللاو ءالعا هيلار اشم ىعيفخلا ةناونع تح انياب

 ظ ى امك (يراجي ىلا ءايمال عاجرا بابؤم

 ْ هوجن ةياغ انلذيو مالكلا طبض يح زم ارج هصفان (,نام «ييلع انعفر تلا خشلا ماو عن
 ظ ليلاوي هيلع ىفت امكءاطخلا مهام لفل ال ان -امتجسا رج مل و لاروكسالا زتم عم ىتالل اننقم ظ قييطتولرع اجا انعتذاج ءلض امي (هربلع انعفو تلازم ةلجلا ع معا تناكزا و اضياءاطخلا زم لستتى | ةييخالا هنعلاة جزا |يئابصا ع ةيوههشملا]يزوكطبإلا ةبتكم :هنعسن وه أم بط «يتتلص | ب
 | لطسللاو ةهعيعتلا عزتلاوب# ؟:دكه ةرانشا ىلا عجيزيملا ةيروكاعم حالا كو عزتملا معنتال

 لا ميقا ةب غملا مهب سلا ةلانالاب ةيلدععلار زو بانجل ىي اهل انوكشنت ةرابمب سفن عاتخلا بيو
 ا يا امل يتريعنلا يوعلا ديسلاهيذعلا يحول تأ هتيل لاك : د سلا يطخلا بلاطلاو

 يبييسرم ؟؟"وتثا اواي لالا رولهالإروكسالا نتم ىلعوقن نلف يبقوا تاييالزعو (لؤيزع ثحلاو ةيلج ا زتمزم مهل ام جاي زييس هب وعاسيزمأن





 :؛ ١ ل .اهنلرم باي محالا حاحا دعب هعبطبونتعاو

 "مالا, جول ضل عم ةلبافلا
الأ زعنغلا

 مكن 
1 

 6-0 ا 2

 ىسسمو ول

شلل ةعبطلاب عيبلل باثكلا اذه دبج وم
 هو

يسحامل 7
 ]ويا

 1 0 م
 5ص

 يلق ف يفعب اعزب ئمىابلاب
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